
3جامعة الجزائر 

معهد التربیة البدنیة و الریاضیة 
الجزائر –سیدي عبد اهللا 

أطروحة الدكتوراه في نظریة و منهجیة التربیة البدنیة و الریاضیة 

دراسة تحلیلیة مقارنة في بعض ثانویات الجزائر العاصمة

إشراف االستاذ الدكتور :                      إعداد الطالب الباحث 

بوداود عبد الیمین لعبان كریم                     

العام الجامعي
2010–2011

غذیة الرجعیة للمربي وعالقتها بدرجة دافعیة التالمیذ أثناءالت
حصة التربیة البدنیة و الریاضیة في المرحلة الثانویة

-بین بیداغوجیة األهداف و المقاربة بالكفاءات -



بسم اهللا الرحمان الرحيم

:قال اهللا تعالى
عَ ﴿  ا َد َطرَّ ِإَذ ضْ یبُ اْلُم َرْضِ َأِإَلٌه َأمَّن ُیِج ْ َلَفاء األ ْم ُخ ُلُك َع َیجْ فُ السُّوَء وَ شِ َیْك اُه وَ
ونَ مََّع اللَّهِ  كَّرُ ﴾َقِلیالً مَّا َتَذ

، سورة النمل ، روایة ورش عن نافع 62آیة 

. ، و أرجو أن و فقت إنشاء اهللا تعالى و اهللا له الفضل في إنجاز هذا العمل المتواضع



الشكر و التقدیر

كما . أشكر اهللا عز و جل أن هداني و منحني الصحة و العافیة ، إلتمام هذا العمل المتواضع 
.أشكره على منحي الصبر و اإلرادة إلضافة و لو قطرة للمكتبات العلمیة بهذه االطروحة

أتوجه بخالص الشكر و التقدیر الى جمیع أساتذتي األفاضل، وأخص بالذكر االستاذ الدكتور ما ك
را الرشادته و توجیهاته و بوداود عبد الیمین الذي أشرف على أطروحتي ، و كان بفضله و عرفانا و تقدی.

ستاذ  الدكتور رحمه اهللا أالشكر الخاص الى استاذي . لمهمتي أثناء انجاز هذا العملخاصة تسهیله 
.حمدي محمد

مراد ، مرازقة جمال ، صحراوي بالذكر ،الفضل و التقدیر لألساتذة الزمالء ، و أخص
،و الذین لم أذكرهم ، أقول أشكركم سكارنة جمال، خباز كمال بوعجناق كمال ، ابوشوكان محمد ، 

.جمبعا
,في انجاز هذا العملائر العاصمة الذین ساعدوني وال یفوتني أن أتوجه لالساتذة  في ثانویات الجز 

الى كل من ساعدني من قریب أو بعید أقول أشكركم جزیل الشكر ، و اهللا ال یضیع أجر المحسنین 
.



اإلهداء

: أهدي هذا العمل المتواضع إلى 
السند المعنوي في حیاتي الوالدین الكریمین أطال اهللا في عمرهما ، اللذان كانا 

إخوتي و أخواتي ، حفضهم اهللا و رعاهم 
زمالء العمل بالجامعة و معهد التربیة البدنیة و الریاضیة 

زمالء العمل في الثنویات و المتوسطات بالجزائر 
طالبي االعزاء 

.....أصدقائي 

اضع أهدي هذا العمل المتو 

لعبان كریم : الباحث
LABANE KARIM



مقدمة



: ةـمقدم
تعتبر التربیة أساس نجاح الفرد وهو بحاجة إلیها في حیاته، حیث تتجلى هذه الحاجة في جمیع 

ین العلمیة المختلفة، السیما التربیة الدنیة والریاضیة، فیعتبر هذا األخیر واسع والذي یمیزه التطور المیاد
.التكنولوجي والتحوالت السریعة الذي یشهده الفرد في كل أنحاء العالم

ولقد اهتمت العدید من الفئات بالتربیة البدنیة والریاضیة، فنصبت في هذا المجال جل البحوث 
عمال العلمیة، قصد دراسته وتطویر العالقة بالمیادین العلمیة األخرى، كعلم النفس، علم االجتماع، واأل

وذلك في سبیل المواكبة والسیر حول دائرة التقدم والرقي في إعطاء الفرد . الخ....الطب وعلم التشریح
.وظائف سواء ثقافیة، بدنیة واجتماعیة

یر السلطات المعیة األموال الكبیرة في سبیل تطویر هذا النشاط فكان هذا االهتمام، یبرز في تسخ
البشري، لیكون كأحد أجزاء المنظومة التربویة، والتي تشمل كل أصناف المجتمع، كعوامل ترمي لنجاح 
الهدف المسطر من طرفها انطالقا من األسرة إلى المنظمات العلیا مرورا بالمدرسة والمؤسسات التربویة 

.سینتظر منها أن تؤدي عدة وظائف والتي تنعكس على ثقافة المجتمعاألخرى والتي
فتعتبر المؤسسات التربویة كالمدرسة، إحدى المنشآت التي ترمي لتكوین أجیال یعتمد علیهم في 
المستقبل، فیؤثرون ویتأثرون بقیم مجتمعهم ووطنهم، ذلك یعكس على التربیة العامة لهذا المجتمع، قصد 

فالمدرسة بكل مواردها المادیة والبشریة، السیما المعلمین واألساتذة، یسهرون . فها وبرامجهاتحقیق أهدا
دوما في تنویر التالمیذ بجل المعارف والقیم الصحیحة التي تعكس مقومات الوطن، والتي تمیزها على 

.باقي األمم األخرى
ق أو التكوین فیعتبر أحد العوامل فالتعلیم هو میدان یمر بعدة مراحل سواء في طریقة االلتحا

االجتماعیة، الذي یبنى فیه المناهج والطرق الصحیحة، والتي بدورها یستعین بها المربون لنجاح عملیتهم 
التعلیمیة وتطویرها، حتى تسایر التطور واالزدهار في هذا المجال، فلذلك اهتم المختصون في تحلیل هذه 

عامة، وربطها بالتعلیم في میدان التربیة البدنیة والریاضیة، فكانت جل بصفة) التعلیم(الظاهرة االجتماعیة 
، وأعمال 1988م عام . أعمال بییرون(الدراسات ترمي لوجود النظام المتعلق بما یقدمه المعلم وینتج عنه 

فلهذا رأینا من الضروري التطرق في هذا البحث لمعرفة أثر ما یورده ) الخ...1996دلنس وآخرون عام 
لمعلم أثناء إجرائه لعملیة التعلیم والتعلم وما ینتج عنه، أي ما نراه عند التالمیذ، من مشاركة والدافیعة ا

أي بطریقة أخرى مالحظة نتائج ما یقوم به المربي فیما یخص الكیفیة التي تجعله . الخ....نحو العمل
لمتعلقة بعلم النفس، فهي تمثال ینتج حصته من الجانب اهتمام التلمیذ، فالدافیعة من بین المواضیع ا

األسس الهامة لعملیة التعلیم والتعلم، فكان جل اهتمام المدرسین هو معرفة كیفیة الوصول إلى دفع 
وتحفیز تالمیذهم، بغرار ما هو موجود في التربیة البدنیة والریاضیة، حیث لم یصبح المربون یهتمون عن 

عدى هذا، حتى وصلوا إلى طرح إشكال، كیف یقومون بدفع دوافع ممارسة التالمیذ لهذا المیدان بل تت
وتحفیز تالمیذهم أثناء حصصهم التعلیمیة؟ فبهذا، یمكنهم معرفة درجة تفوق حصصهم، من جوانب 



علمیة مرورا بنجاح برامجهم التعلیمیة یمكنهم استغالل وظائفهم البیداغوجیة، في نجاح عملیتهم التربویة، 
أثناء عملیة التعلیم، قصد تقدیم جل المعلومات والمعارف، لیستغلها استغالل فنذكر اتصالهم بتالمیذهم

.عقالني، أثناء مزاولتهم ألمور حیاتهم الیومیة
ففي مجال التعلیم بصفة عامة والتربیة البدنیة والریاضیة بصفة خاصة، مرت بالعدید من التغیرات، 

لمربي الوصول إلیه، انطالقا من هدف تقني بحت من حیث مضمون األهداف التربویة التي یجب على ا
.وصوال إلى أن المربي یقوم بتقویم إنجاز التلمیذ على شكل التغذیة الرجعیة

وباعتبار تشكل إحدى السلوكات والوظائف البیداغوجیة، والمندرجة ضمن االتصال والتفاعل بین 
یز اإلعالمي لدى التالمیذ، حیث تندرج ضمن المعلم والمتعلم، فهي ترمي لتشكیل إطار المعرفة والتعز 

وبالتالي یستعین بها المعلمین في إدراج . أشكال التقییم الذي یقوم به المعلم یومیا، عند كل عملیة تعلیمیة
شيء من التشجیع والدفع نحو المشاركة وبذل الجهد لدى المتعلمین في سبیل الزیادة في المشاركة والعمل 

.الریاضیةفي األنشطة التربویة 
أنها الوسیلة األساسیة التي ترقي وتطور التفاعل المعرفي والحركي ) التغذیة الرجعیة(فتقع هذه الوضعیة 

أن أشكال التعزیز والتشجیع في النشاط الریاضي، تلعب "بین المعلم والتلمیذ، فیرى راتب أسامة كمال، 
.   1"وق والنجاحدور الدافعیة والتحفیز لدى المتعلمین، وهذا حتما یرم للتف

وبعبارة أخرى، فالبد من التعرف عن الكیفیة التي یستغلها، باستعانته ألشكال التغذیة الرجعیة، لدفع 
ذلك یجعل . وتحفیز تالمیذه للمشاركة، وهذا مهما كان طبیعة نشاط المدرس، أثناء عملیة التعلیم والتعلم

مردوده أثناء قیامه باألداء المطلوب أم بعد نهایته، لیستعد المتعلم أي التلمیذ، یكون في موضع جید لزیادة 
لتعلم مهارات جدیدة أخرى، فیصبح له مكتسب قبلي للتقدم والمرور للمراحل التعلیمیة األخرى، ومن جهة 
أخرى معرفة في أي من المقاربات یكون إحداث التعیین، فهنا یجب اإلشارة لمعرفة أنه من الضروري 

قة التي تربط بین أشكال التغذیة الرجعیة ودرجة دافعیة التالمیذ أثناء عملیة التعلم، الوصول لوضع العال
قصد إبراز أعم األشكال التي تدفع بشكل مهم سلوك البیداغوجي للمتعلم نحو المشاركة وزیادة المردود 

ي تؤثر على المعرفي والحركي، قصد إیجادها فنعززها، وبالمقابل نعمل على إیجاد األشكال األخرى الت
دافعیة وتحفیز التلمیذ بشكل سلبي، والتي تجعله ینفر ویمتنع عن المشاركة والتعلم، بین حالة التعلیم 

.البیداغوجیة األهداف وبین حالة المقاربة بالكفاءات أثناء حصص تعلیمیة في المرحلة الثانویة
علمیة أخرى، تقوم بتبسیط الضوء فبهذا یتمنى الباحث، أن تكون هذه الدراسة كمنطلق وفاتحة لدراسات 

على جوانب ومتغیرات أخرى، متعلقة بموضوع دراستنا هذه، في سبیل النهوض بهذا المیدان في بالدنا، 
حداث التغییر اإلیجابي نحو االعتماد على خبرات سابقة هي دراسة العالقة الموجودة بین أشكال التغذیة  ٕ وا

لمرحلة الثانویة، هذا سواء كان في حالة التعلیم بالبیداغوجیة الرجعیة للمربي ودرجة دافعیة التالمیذ ا

.235، ص 1977ة والنشر والتوزیع، القاھرة، ، نوضة مصر للطباع4عبد النور فرنسیس، التربیة والمناھج، ط-1



األهداف وبین المقاربة بالكفاءات وقصد بلوغ األهداف التي سطرناها، قمنا بتحدید أهم المتغیرات 
األساسیة وكذلك األخرى المرتبطة من خالل المدرسة النظریة، بالتطرق للدراسات سواء كأسس ونظریات 

.لنظري أو الدراسات المرتبطة بین متغیرات الدراسةملمة في الجانب ا
فقد اختصر الباحث لوضع الخطة العامة للبحث، ولهذا من خالل وضع طریقة لتنظیم وحدات 

: البحث في بابین یضم خمسة فصول متخصصة ومرتبة حسب موضوع ومتطلبات البحث كالتالي
یحتوي علىوهو عبارة عن الدراسة النظریة حیث : الباب األول :
ویضم التحلیل النظري للمفاهیم العامة للعملیة التعلیمیة في میدان التربیة البدنیة : الفصل األول

.والریاضیة

فهو عبارة عن دراسة كل المفاهیم التربویة والبیداغوجیة
وهو معنون بـ: الفصل الثاني

ن النظریات العلمیة، مع ارتباطه فهو عبارة عن دراسة تحلیلیة للتغذیة الرجعیة كأسلوب اتصالي، بی
.بالسلوكات البیداغوجیة األخرى سواء للمربي أو التلمیذ

ویضم مفهوم الدافعیة عند التالمیذ وعالقتها بالتغذیة الرجعیة، حیث إعطاء : الفصل الثالث
.مختلف الطرق المسحیة ووضعها كدراسة مفاهمیة للبحث

دانیة فیحتوي علىوهو عبارة عن الدراسة المی: الباب الثاني:
وهو یضم طرق ووسائل البحث، حیث نتطرق لدراسة المنهج المتبع، العینة وأدوات : الفصل الرابع

.الدراسة
وهو عبارة عن عرض وتحلیل نتائج البحث: الفصل الخامس.
یضم مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضیات المطروحة: الفصل السادس.

براز المصادر والمراجع والمالحق المستعملة في بحثنا هذاوفي األخیر، ننهي بصیاغة ال ٕ .خاتمة وا



.ام للبحثـل العـالمدخ
: الیةـاإلشك.1

یعتبر الفرد النواة الحقیقیة لمعرفة أهم سلوكاته واتجاهاته نحو مواجهة الظروف العامة والخاصة في 
.1یرهحیاته الیومیة، وهذا في سبیل اكتساب الخبرات لمواجهة مص

والواقع أن الفرد یقوم بكل ما یخطر له من تصرفات وسلوكات سواء إرادیة أم ال إرادیة، نتیجة لدوافع 
على رئسه ومحیطه الخارجي، فتلعب التربیة الدور األساسي ) السلوكات(داخلیة أو خارجیة والتي تنعكس 

فیصبح هذا األخیر مرغم . ي للفردفي تحددي نوعیة السلوك الذي ینجر منه التقییم الخارجي والشخص
.على إحداث التفاعل االجتماعي الذي یعطي الصورة اإلسقاطیة لمختلف أشكال السلوك

وفیما یخص المیدان التربوي بصفة عامة، ومیدان التربیة البدنیة والریاضیة بصفة خاصة، یحدث 
أنه من ): "م. بیرون(M .Pirronاق هذا التفاعل التربوي بین المربي والتلمیذ، فیذكر في هذا السی

إال إذا تعرفنا على دور ....الصعب التطرق لدراسة أشكال وأنماط التفاعل االجتماعي، بین المربي والتلمیذ
.2...."ووظائف التغذیة الرجعیة

لقد لقدي دراسة موضوع التغذیة الرجعیة عدة محاوالت مختلفة، في بعض المیادین العلمیة، السیما 
لم النفس، التربیة واالتصال بصفة عامة، وفي میدان التربیة البدنیة والریاضیة بصفة خاصة، ذلك في ع

محاولة لتحدید أبعاد ووظائف هذا المفهوم، من حیث إبراز أهمیة التدخل في إعطاء جل التعزیزات وكذلك 
.التشجیع من طرف المربي قصد الزیادة في اإلنجاز لدى التالمیذ

اهرة دراسة مفهوم التغذیة الرجعیة، خاصة في مجال التعلیم والتعلم، السیما في میدان أخذت ظ
إذا كانت تسلط جل البحوث العلمیة، باعتبار هذا المفهوم، سلوك . التربیة البدنیة والریاضیة، مجرى آخر

لتعلیمیة، أو مساره بیداغوجي للمعلم، أي إحدى الوظائف البیداغوجیة التي یتمیز بها المربي أثناء مهمته ا
.البیداغوجي، حیث یقوم بإدراج عدة معطیات بیداغوجیة قصد التوافق ومتطلبات التلمیذ

فیتمثل موضوع بحثنا، في المحاولة لدراسة التغذیة الرجعیة بدرجة دافعیة التالمیذ في حالة التعلیم 
عمال بیداغوجیة األهداف وبالكفاءات والتعلم، طبعا في حصة التربیة البدنیة والریاضیة، وعالقتها باست

.المقاربة

.56، ص 1994دویدار عبد الفتاح، علم النفس االجتماعي، دار النھضة العربیة، بیروت، -1
2

- Pieron. M, comportements des euseuignants, a.p.s, 2eme parté : interventions relatives au contends  de
l’euseignement" revue de l’E.P.S, n° 174, paris, 1982, p 31.



فیتمیز المربي الكفء، في طریقة تحفیزه، بجل وظائفه البیداغوجیة، لدفع التالمیذ نحو المشاركة 
السیما أنماط التفاعل اللغوي والحركي، ذلك بتعزیز العملیة التعلیمیة بشتى أشكال االتصال ....والتفوق
.  1)هـ. المور(H .Lamour.....والتقییم

قصد دفعه ....ومن جهة أخرى معرفة حاجة التلمیذ لتشجیع مجهوداته سواء كانت صحیحة أم ال
.2لزیادة إنجازاته

: فبذلك تتجلى اإلشكالیة المطروحة في البحث
ین أثناء حصة هل تختلف أشكال التغذیة الرجعیة في عالقتها بدرجة الدافعیة والتحفیز للتالمیذ الثانوی

التربیة البدنیة والریاضیة، وهذا في حالة بیداغوجیة األهداف وبین المقاربة بالكفاءات؟
لقد رأینا من الضروري دراسة هذا الموضوع واالهتمام بما ینتج عنه من إشكالیات مستقبلیة السیما 

ون بجلب أسالیب التعزیز ذلك یجعلهم یعمل). معلمي المستقبل(لدى الربین عامة والمتربصین خاصة 
وهذا باختیار . والتشجیع لدفع األسلوب البیداغوجي لتالمیذهم، قصد نجاح مسارهم البیداغوجي والتعلیمي

.األشكال التحفیزیة المناسبة من التغذیة الرجعیة وكذلك أسالیب الدفع والتحفیز
ألخیر، بل یتعدى ذلك، حیث حسب والتطرق إلى مثل هذا الموضوع، لیس األهمیة التي یكتسیها هذا ا

رأینا تفتقر البحوث في هذا الصدد خاصة في بالدنا لمثل هذا االتجاه الذي وضعنا خاصة صیاغتنا لطرح 
.هذا المشكل، قصد إبراز المتغیرات األخرى والمرتبطة بموضوع بحثنا هذا
شتراك والمتعلقة بالمسار التعلیمي فبالتالي سنحاول في هذه الدراسة لمعرفة األبعاد التي تشكل نقاط اال

في میدان التربیة البدنیة والریاضیة، إذ أن هذا األخیر یحتوى على ممیزات التي تجعله یتمیز ویختلف 
على باقي المیادین األخرى، الحتوائه على األنشطة الریاضیة والتي تختلف فیما بینها، سواء في حالة 

.م بالمقاربة بالكفاءاتالتعلیم البیداغوجي األهداف أو التعل
وبناءا على طرح افشكالیة، تتبلور مشكلة البحث الحالي في إیجاد العالقة الجدلیة فیما یتعلق بأشكال 
التغذیة الرجعیة للمربي وعالقته بدرجة دافعیة التالمیذ، وباعتبار أن الوظائف البیداغوجیة للمعلم تتأثر 

میدان الذي یكون فیه، كمیدان التربیة البدنیة والریاضیة، السیما بعوامل محیطة بها، خاصة التي تمیز ال
: وظیفة التغذیة الرجعیة، فالبد من معرفة

 هل تتغیر أشكال التغذیة الرجعیة في تحفیزها ودافعیتها للتالمیذ، بشكل معنوي بین بیداغوجیة
األهداف والمقاربة بالكفاءات؟ 

یزها للتالمیذ وهذا إذا ما أخذنا بعین االعتبار طبیعة هل تختلف أشكال التغذیة الرجعیة في تحف
؟)بین أنشطة الجماعیة والفردیة(النشاط الریاضي 

1
-Lamour. H, "Traité thématique de la pédagogie de L’E.P.S" Ed : Vigot, paris, 1990, P 23.

.16، ص 1999أمینة إبراھیم شلبي، مصطفى حسین باھي، الدافعیة، مركز الكتاب للنشر، القاھرة، -2



 هل هناك اختالف في دفع التالمیذ إلنجاز أشكال التغذیة الرجعیة وهذا إذا ما أخذنا بعین
؟)أثناءه وبعده(االعتبار فترات التنفیذ الحركي 

لبحث ألنه یستطیع أن یعطینا اإلجابة ولو بصفة جزئیة عن األسئلة إن هذا الموضوع هو بحاجة ل
وهذا بالتركیز عن المعطیات والمعلومات المتعلقة بالدراسات السابقة، وكذلك . التي صغناها من قبل

بتحدید المفاهیم المتعلقة بهذه الدراسة بتحلیل اإلطار النظري لها، إذ من خالل هذا یمكننا إبراز وجود 
بین التغذیة الرجعیة للمعلم ودرجة دافعیة التالمیذ أثناء حصص التربیة البدنیة والریاضیة، فأساس العالقة

.هذه الدراسة هو وضع خطة منهجیة بدرجة أولى قصد تبیان نتائج ذات مصداقیة وموضوعیة
: فروض البحث.2

ة واإلجابة على لقد قمنا بصیاغة فروض هذه الدراسة، بإعطاء الحلول المقترحة لحل المشكل
فقد حددنا هذه الفروض على ...." الحلول المقترحة إلعطاء اإلجابة المباشرة "التساؤالت، وهي عبارة عن 

: الشكل التالي
oالفروض العامة :
 تختلف العالقة بین أشكال التغذیة الرجعیة للمربي وبدرجة دافعیة التالمیذ أثناء حصة التربیة

.حلة الثانویةالبدنیة والریاضیة، في المر 
oالفرضیات الجزئیة:

كما أشرنا فیما سبق، فتتخلص الفروض الجزئیة حسب ترتیب التساؤالت المضافة في اإلشكالیة وهذا 
:كالتالي

تتغیر أشكال التغذیة الرجعیة في تحفیزها ودافعیتها للتالمیذ، بشكل معنوي بین بیدغوجیة األهداف -1
.القة فیما بینهاوالمقاربة بالكفاءات رأي تتغیر الع

هناك اختالف بین أشكال التغذیة الرجعیة للمربي في تحفیز التالمیذ وهذا باختالف النشاط الریاضي -2
.المدرس

هناك اختالف بین أشكال التغذیة الرجعیة للمربي في تحفیز التالمیذ وهذا باختالف فترات التنفیذ -3
).أثناء وبعد التنفیذ(الحركي 

: سةأهداف الدرا. 3
من خالل ما ذكرناه، وكذلك في ضوء اإلطار المرجعي إلشكالیة البحث وضرورة القیام بدراسته، 

: ارتأینا لوضع عدة أهداف التي نسعى لتحقیقها ولخصناها كالتالي



 عطاء المفهوم الصحیح للتغذیة الرجعیة كسلوك بیداغوجي للمربي، وذلك بإبراز األطر ٕ التعرف وا
.عطي الملمح الفلسفي الصحیحالنظریة التي ت

 تسلیط الدور، على مفهوم الدافعیة والتحفیز التربوي البیداغوجي، وكیفیة إعطاء األسس العامة
.لهذه المفاهیم وربطها بما هو تشجیع وتعزیز من طرف المربي

برازه بین ما هو موجود في التعلیم بیداغوج ٕ یة معرفة االختالف في العالقة بین متغیرات البحث وا
.األهداف والمقاربة بالكفاءات

 تعزیز الدراسات القلیلة الموجودة في الوطن، والمرتبطة بدراستنا الحالیة، في مجال على النفس
.البیداغوجي

الكشف على الشكل األكثر تحفیز من التغذیات الرجعیة التقسیمیة.
ي باستعمال أشكال معرفة أي من األنشطة الریاضیة أكثر حدوث فیها التحفیز من طرف المرب

.التغذیة الرجعیة
 إعطاء األهمیة لفترات التنفیذ الحركي للتالمیذ وما هي أشكال التغذیة الرجعیة المناسبة لها لزیادة

.التحفیز والدافعیة لإلنجاز
وأخیرا إعطاء الترابط اإلحصائي بین مختلف المتغیرات الدراسیة سواء بین األساسیة أم الوسطیة.

: ات الدراسة وأهمیتهامبرر . 4
لقد لقیت دراسة التغذیة الرجعیة عنایة كبیرة رغم قلتها، حیث تلعب دورا هاما في استثارة سلوك التلمیذ 
عطائه الدفع اإلیجابي لزیادة اإلنجاز، حیث یتضح لنا هذا في التفاعل القائم بین المربي والتلمیذ أثناء  ٕ وا

لدافع یجعل التلمیذ یعكس مجهوداته إلى إنقاص اإلنتاج الحصص التعلیمیة، فیمكن القول أن ضعف ا
.الحركي

فمعرفة أشكال التغذیة الرجعیة للمربي كسلوك بیداغوجي مهم، الذي یعتمد علیه في تقییم كل ما 
.یفعله التالمیذ، یجعله في وضعیة جیدة ومریحة لبلوغ األهداف المسطرة من قبل

الذین في وضعیة العمل في سلك التدریس عامة والمتربصین خاصة، ومن المتوقع أن یسمح للمربین 
على درایة بأشكال التغذیة الرجعیة وكیفیة استعمالها واالستعانة بها في سبیل تحفیز التالمیذ، خاصة أثناء 

.وبعد التنفیذ الحركي، وبین مختلف األنشطة
تحفظ، فهنا یمكن إبراز أهمیة هذه الدراسة فهنا تتضح أهمیة البحث الحالي رغم قلتها كما ذكرنا بكل 

: كالتالي
عدم وجود دراسات التي ترتبط بنفس المتغیرات.



 معرفة أشكال التغذیة الرجعیة كسلوك بیداغوجي للمربي ضروري قصد االستعانة بها للتقییم
.والتصحیح

روحات وتقییمات إبراز أهمیة دفع وتحفیز التالمیذ أثناء الحصص التعلیمیة وذلك بإعطاء عدة ش
.سواء مباشرة أم غیر مباشرة

 ضرورة معرفة نتائج األداء الحركي لدى التالمیذ، وهذا بإعطاء التقییم وكشف األخطاء عن طرق
.الخ.....التغذیات الرجعیة التوضیحیة

، ومما سبق عرضه، فتبرز أهمیة إیجاد العالقة بین أشكال التغذیة الرجعیة ودرجة دافعیة التالمیذ
إلنجاز التفاعل التربوي األسمى وكذلك إلنجاح العملیة التعلیمیة التي یرجو كل فرد في المجتمع البروز 

.والنهوض بها



الباب األ ول

الدراسة النظریة



الفصل األول



میدان التربیة البدنیة و الریاضیةفيالمفاهیم العامة للعملیة التعلیمیة׃الفصل االؤل 

:تمهید 
في هذا الفصل سنتطرق لدراسة أهم المفاهیم المتعلقة بالتربیة البدنیة و الریاضیة و كذلك التربیة العامة، 

فوجب مراعات معرفة . حیث سنركز على اعطاء المفهوم المعرفي لبعض المتغیرات األساسیة للبحث 
التي حددت من طرف الباحث و ذلك بادراج التعریفات النظریة و االطار البیداغوجي للمصطلحات

.االجرائیة لها
كما یمكن أن نمر عبر فتح المجال للربط بین المفاهیم الموجودة في دراستنا الحالیة ، بوضع الصیاغة 

مكن أن فانطالقًا مما سبق ذكره ی.النهائیة للمعطیات النظریة منها مع ادراج التعریف الشخصي للمتغیرات 
نعطي االنتقال من مفاهیم التربیة مرورًا بعالقتها بالتربیة البدنیة و الریاضیة و ذلك في المجال التعلیمي 
البیداغوجي الذي یخص كل من المربي و التلمیذ أثناء الحصص التعلمیة ، سواء باستعمال كل من 

لمدرس منه الجماعي و الفردي مع مع ذكر طبیعة النشاط ا.المقاربة بالكفاءات أو بیداغوجیة األهداف 
. مراعاة فترات التنفیذ األداء الحركي 



׃مفاهیم حول التربیة-1
׃مفهوم التربیة-1-1

،فیمكن أن ینحصر معنى التربیة في تلقین أحسن )1(....."رب ولده״إن مفهوم التربیة لغة هو
.....سیرة في المجتمعصفات اآلداب معرفة العیش أحسن ال

هي مجموعة من القیم المفاهیم المعارف و التجارب، أین یكون الموضوع ، هو ״و بمعنى آخر
.   ،و كذلك ترشیح هده المبادئ للفرد لیقوم علیها و تبني ثقافته)2(التطور اإلنسان و المجتمع 

ملیة  تطویر و تحسین القدرات العلمیة،  و عللتربیة علي  إنها ،  ینظرأخرىتعاریفففي 
الفكریة ،

،و زیادة علي محاربة العالقات اإلنسانیة في المجتمع ،الذي یعیش فیه أین یستوجب )3(״و البدنیة للفرد 
. تفعیل هده القدرات مكتسبة داخل البیئة

األحداث التي تكون حیاة إعادة بناء״فقد عرفها باعتبارها) جون دیوي( DEWI.Jفیما یخص  
فالفرد یفكر لخبراته ..... الفرد حتى یصبح تظهر  كعوارض و أحداث، ذات عرض و معني اكبر 

إظهار النمط الذي یسیر علیه الفرد ،،و هي أیضا)4(״إذن هي عبارة عن ظاهرة ممارسة .....  السابقة 
.التغیر،  و إتباع النظام الموجود في مجتمعه إحداث في 

فالتربیة في ابسط معنى لها، و هذا حسب التعارف التي ذكرت آنفا، عبارة عن عملیة تطویر و 
تحسین تفاعل الفرد، بین بیئته االجتماعیة قصد تلقینه أسمى القیم و المعارف الكتساب قدرات عقلیة 

.فكریة بدنیة جدیدة له الخصائص للحیاة االجتماعیة 
ظاهرة ممارسة ال تقتصر في المدارس  و األماكن التعلیمیة  فقط بل  یمكن أن التربیة عبارة عن

تكون  بین فئات من الجماعات ،یتم فیها اكتساب المعارف و المعطیات ،التي تهدف إلى االستقرار 
.،النمو  و  األمن ورفض الكراهیة و التكاسل ،حیث توضع فیها المكتسبة و الوراثیة 

نمى التكیف بین األفراد في المجتمع ،باكتساب العادات و القدرات االنتماء ، و هذا فالتربیة ت
یسهل له إشباع حاجاته و متطلباته التي یقوم الفرد بوضع قدراتها المكتسبة ، لتقویم سلوكه و كذلك توجیه 

.في منظومة تربویة داخل المجتمع
لمحیطة بالفرد فالحاجة إلى معرفة القیم و العادات و النفسیة و الخلقیة و الصحیة ،قصد مواجهة البیئة ا

.الموجودة داخل الجماعة تجعل الفرد ،یعطي اسمي معاني األخالق بإظهار السلوك الجید و السوي 

.69ص ،1998،دار المعرفة بیروت ،1ط ،،ضبط و مراجعة خلیل عثمان ،المفردات في غریب القران ،الراغب األصفھاني )1(
(2) légender R, Ed, ESKA, Montreal, Quebec, 1993, P435 ,״dictionnaire actuel de l’éducation, 2eme édition״
(3) Dictionnaire, « Hachette »Ed : Algérienne ENAG, 1992, P545.

.30ص ،1964،القاھرة، االنجلو المصریة مكتبة ״أسس التربیة البدنیة ׃״ترجمة دكتور حسن معوض و آخرین ،بیوكر ، مأخوذ من تشال ا)4(



تختلف میادین التربیة من میدان آلخر ،فنرى في میداننا التربوي البدني و الریاضي ، إن إدماج 
،  یعتبر جزء من المنظومة التربویة ،   یرمي إلى احتوائه على األهمیة )التربیة (الفرد  في هذا المجال

وم هذا األخیر،بإشباع حاجات و متطلبات الطفل األولیة ،و هي اللعب المنظم الكبیرة في برامجه،حیث یق
كمثل قاطع على ضرورة ،تواجده كحاجة أساسیة لإلنسان ، بهدف خلق اسمي معالم التربیة ،  في التنمیة 

السمات الشخصیة
׃مفهوم التربیة البدنیة و الریاضیة و عالقتها بالتربیة -1-2

بدن كما بشیر إلیه عدة باحتین ، كما جاء غي اللسان البن منظور ، من معاني البدن إن تربیة ال
.)1(״.....الرأس ما سوى.....هو جسده״اإلنسان  

حركاتتختلف اآلراء و األفكار عند األفراد ،حول مفهوم التربیة  ،فالبعض ینظر إلیها أنها
ریاضیة  

و كذلك عبارة عن تربیة ) أي الریاضیات (األنشطة الریاضیة و البعض یرجعها على أنها مختلف 
. ״التربیة و الریاضة ״األجسام فكل هذه اآلراء هي نتیجة للفهم الخطأ لمعنى 

تلك العملیة التربویة ،التي تتم عند ممارسة أوجه النشاط "على أنها ) م.حامد األفندي م(فیعرفها 
حیث یقوم الفرد بالمشاركة في األنشطة الریاضیة التي . ) 2("إلنسان التي تنمى و تصون العقل و جسم ا

.تنمي أعضاء الجسم و لذلك تجعل التوافق مع العقل

ذلك الجزء من التربیة الذي یتم عن طریق النشاط  ،  أین " فیصفها أنها Sharmn اما
ي ینتج عنه اكتساب الفرد لبعض شارمان   یستخدم الجهاز الحركي الحركي لجسم اإلنسان، و الذ

فتصبح هذه القدرات كمهارات مكتسبة التي یقوم الممارس باستعمالها  في )3("االتجاهات السلوكیة 
.وضعیات أخري 

جزء ال یتجزأ من العملیة :  "على أنها¸كذلك موافق التعریف السابق) بیوكر.ا.تشالز ( فیشیر لها 
تبذل فیه الجهود التي تستهدف النمو البدني ، العقلي ، االنفعالي و اللیاقة التربویة ككل ،فإنها مجال 

ووسیلة التربیة البدنیة ،  هي النشاط البدني الذي یتم اختیاره في ضوء تحقیقه .... االجتماعیة للمواطنین 
كذلك التي فهذه األخیرة تعطي نوع السلوك المرتكب و كذلك األداء الخاص بالفرد ،)4("لتلك النتائج 

.یربطه أي السلوك بما هو موجود في الممارسة

. 70ص.،1993.،بیروت.دار الكتب العلمیة ،1ط.،إشراف علي مھنا.،لسان اللسان .،جمال الدین بن منظور ﴾1﴿
8ص"1975لقاھرة ا.اضیة عالم الكتباألسس النفسیة للتربیة الری:علم النفس الریاضي"محمد حامد األفندي﴾2﴿

(3)Sharman, Jackson R : « introduction to physical education»,NY ,1936,A.S.Barnes,ands co P189.
.33مرجع سبق ذكره ص:بیوكر .ا.تشالز ﴾4﴿



یة البدن فلم تصبح ترب،فیه تغییر جوهري في مفهومه عر جیتفسیر علم النفس لهذا المجالإن 
فامتدت التربیة البدنیة لیس فقط بجانب ،و كذلك ازداد المفهوم توسعا،و إنما صارت تربیة للطفل ككل،

الدوافع و الحوافز و ،حتى االنفعاالت و الهدوء،بل تعدى ذلك لتشمل آفاق الفكر و اإلدراك ،الجسم 
.)1("حتى الرغبات

یة البدنیة الذي صار یرتكز على أسس عملیة من نظریات علم مما تولد عنه المفهوم الحدیث للترب
.)2(نظریة السلوك و نظریات الدوافع و الشخصیة ،لنفس

و ،تلعب التربیة البدنیة عنصر اساسى في عملیة التربیة العامة و لیس ثانوي كما یضنه البغض 
فهي جزء حیوي من ،لى العكس ذلك و الحقیقة ع،مكملة للبرامج المدرسیة لشغل األطفالاباعتباره
لقضاء أوقات فراغهم ةفهي تكسب األطفال المهارات و القدرات الالزم،بالرجوع للتعاریف السابقة،التربیة 

الن ،السلیمة ،تنبع منهم األفكار الصحیحة ، بطریقة عملیة مفیدة حیث یصبحون صالحین اجتماعیا 
.)3(العقل السلیم في الجسم السلیم 

.41مرجع سبق ذكره ص :بیوكر.ا.تشالز﴾1﴿
.9ص،)بدون سنة( ،القاھرة .مطبعة مخیمر،الجزء األول" تطبیقات تربویة في التربیة الریاضیة" :حافظ و آخرین يمحمد عل﴾2﴿
.34- 33ص،1956،القاھرة،دار النھضة العربیة .،"التربیة البدنیة و الریاضیة للخدمات االجتماعیة" :عادل خطاب و كمال زكي ﴾3﴿
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كونه،االخري األكادیمیةالموادعن باقي دروس،یختلف درس التربیة البدنیة و الریاضیة 
تكفل بها الباحثون و هي من أهم المواضیع التي ی،نظرا للمعطیات التي یحتویها، یكتسي طابعا ممیزا

.بعنایة كبیرة في اآلونة األخیرة
یمثل الجزء األهم من مجموع أجزاء برنامجه التعلیمي حیث یقدم فیه كل ، فدرس التربیة البدنیة

المعطیات حول الوحدات التي یتم فیها فهم الخبرات و المواد التعلیمیة التي تحقق هدف المخطط التعلیمي 
.ه المدرسالتعلمي الذي یضع/

یتوافق درس التربیة البدنیة مع الدروس العملیة األخرى في نقاط شتي تتجلى في ״ومن زاویة أخري 
التدرج التعلیمي المندرج في وممارسة المعلم لمختلف طرق التدریس و الوسائل العلمیة التعلیمیة

.)1(״.....المخطط السنوي الدوري و الفصلي و طرق القیاس و التقویم 
فالشئ الذي یجعل درس التربیة البدنیة یكتسي طابعا خاصا انه ینحصر في األهداف التي یرمي 

ففهم هذه األهداف و الغایات یجعلنا نراعي الخطوات العلمیة ) الدرس(إلیها من الوحدة الرئیسیة للبرنامج 
و من بین ) التعلیم (جال التربوي و هذا في المالصحیحة التي توصلنا للغرض الذي یسعي إلیه كل معلم

׃نجاح درس التربیة البدنیة نذكرالتي تخدم األهداف 
محاولة تزوید التالمیذ بكل المعلومات و المعارف بنوعیها الحركیة و المعرفیة  بالخصوص ،أوال 

لتصعید الصفات حیث یتم فیها بناء و تطویر .....من نظریات و قوانین و كل ما یدور بهذا المجال
و القابلیة الجیدة على الحركة و كدى محاولة تصعید و تحسین ...الحركیة بشكل شامل كالقوة و المداومة

نحو بلوغ أسمى معاني بتحفزه لزیادة التلمیذ بحاجة إلى استشارةو هذااألساسیةالحركیة المهارات
.)2(...... مردوده السلوكي 

و السامیة أثناء درس معین من أي شكلالعادات الجیدةبعضة حولغرس  تربی،ثانیا
التعب كسب اإلدارة لتخطي مقاومةعلى الحثمعینثقل المقاومة على یهدف إلیه كالشجاعة

صعاب التمارینات البیداغوجیة التي تحتاج لبذل جهد كبیر و هذا بحاجة ماسة لطرح سبل المعاونة من 
و خاصة المعلم الذي بدوره یغذي التالمیذ بكل المعطیات و المعلومات بما فیه العاطفة طرف األصدقاء

.لتحفیزهم على الممارسة 
وعلى مراعاة حاجات و دوافع التالمیذ قصد المشاركة في نجاح״یشیر بسیوني و الشاطئ ،ثالثا

العامة و األغراض االجتماعیة إلى األهداف المثلى و هذا بمالحظة األغراض التربویةالوصول
و من هنا یمكن القول إن درس التربیة البدنیة یطغي فیه الجانب التحفیزي قصد إشباع حاجات .)3(״...

.التالمیذ من الحركة و اللعب المنظم 
28- 127ص 1994الطبعة الثالثة القاھرة . دار الفكر العربي״التربیة الریاضیة المدرسیة ׃״عدالن درویش جلون و آخرین ﴾1﴿

معوقات ممارسة النشاط ״شعالل عبد المجید لمذكور في رسالة ماجیستر ״طرق التدریس في التربیة الریاضیة ׃״عباس احمد صالح السمرائي﴾2﴿
.52- 51ص 1998مستغانم - ر.ب.معھد ت.״الریاضي الالصفي و طرق معالجتھا 

.11- 10ص1992الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة״طرق التربیة البدنیةنظریات و ״يبیسوني و فیصل یاسین النشاطضمحمود عو﴾3﴿



׃طبیعة نشاطات مادة التربیة البدنیة و الریاضیة1-2-1-1

هذه الوحدة العلمیة على باقي العامل األساسي الذي یمیز التربیة البدنیة هيإن طبیعة مادة 
.الوحدات األكادیمیة العلمیة األخرى

الجماعیة تعتبر النشاط النشاطاتففیما یخصفردیةحیث تحتوي على أنشطة جماعیة و
األساسي و الرئیسي لدرس التربیة البدنیة لهذا یحتوى على الوسائل البیداغوجیة الكرة المرمى قواعد و 

وحي إلى الوضعالتي تو أشكال الحركاتالتنطیط ،المریر،حیث یتم فیها القذف)1(.قوانین اللعبة 
.باقي المواد األخرىالمتمیز على 

یرى التلمیذ أن األولویة لهذه األنشطة نتیجة وجود التنافس و الروح التعاون و التنسیق بین الزمالء 
لزرع روح المنافسة و استشارة دوافع و حوافز الفوز و النجاح فبرغم ما یكسبه النشاط الجماعي فهو یرمي 

و أیضا إعطاء الرغبة في ممارسة األنشطة التي تهدف إلى وضع التلمیذ )2(.كیة حیویة إلى بعث دینام
.داخل جماعة التي تخضع لقواعد الممارسة األنشطة 

حیث یظهر فیها التالمیذ قدراتهم الفردیة من ،باإلضافة إلى النشاطات الفردیة التي تكون كنشاط مهم
..... فتحتوي على العاب القوى الجمباز،كون مكملة لأللعاب األخرىو ت)3(...سرعة مقاومة قفز و رمي

.مداومة و مرونة حتى اإلیقاع ،التي یتم تطویر الصفات الفردیة من سرعة
المقاومة إلى ،حیث تبرز السمات النفسیة منها،فهنا یكون التلمیذ مرغم على االعتماد على النفس

و ،ففي هذا النوع یمكن حصر القدرات الفردیة للتلمیذ،... اإلصرار،ق القل،االنفعال الذكاء،آخر حد 
معرفة هذا القدراتیسهل استشارتها و تحفیزها أثناء األداء أم بعد التمرینات البیداغوجیة و كذلك یكون 

.إما بالجوانب االیجابیة أم السلبیة
. التلمیذ یولي األهمیة الكبیرة لممارستهاإن اعتبار وجود هذه األنشطة المكملة فیما بینها تجعل

و الحركیة و إشباع و كدى استعداداته الفكریةقصد إبراز كل قدراته السلوكیة من نشاط حركي االنتباه
و على المنافسة التي تحتوي یرى أن األنشطة فلهذا النفسیة و الفطریة كالعب و المرح حاجاته 

مع مراعاة داخل القسمقدراته إلدماجهاالتربویة تجعل التلمیذ ینميالتباري اثتاء الحصص حب
كاالحترام و التقدیر و كذلك السعي نحو النجاح و التوفیق داخل المدرسة و التربویة األصول

.المؤسسات التربویة 
رة إلى انهاألنشطة فالبد من اإلشاأما فیما یخص الممارسة و حب النوع على النوع اآلخر من 

- كالقوة(ومنها الصفات البدنیة )المسؤولیة-كالذكاء()الفروق الفردیة خاصة منها البدنیة و العقلیة یوجد
....المداومة

(1) pintault, ״ hand ball à7 ;des débuts à la haut compétition Ed״ :Borne mann,paris ,1980,P11.
(2) Legendre.R,OPcite ( مرجع مذكور ),P1177.
(3) Legendre.R,OPcite ( مرجع مذكور ),P1178



البیداغوجیة العامة ׃ -2

تشهد إن اإلنسان منشغل״البیداغوجیة ״أجریت في المیدان إن البحوث و األعمال العلمیة التي
.״بیداغوجیة ״حول هذا الموضوع الواسع ففي هذه النقطة نحاول إعطاء مفهوما لهذه الكلمة أي 

بیداغوجیا״فهي كلمة یونانیة 1495لناحیة االیتیمولوجیة یعود ظهور هذه الكلمة سنة فمن ا
:  ونرى أنها مركبة من كلمتین  « Paidagos » وتعني بالیونانیة  « Paidagogia

سیرة أنهاالبداغوجیة فیقصد بهذههي السیرة « Agein تعني الطفل و « « paidos أو «
.)1(״الطفل 

.أیضا المسار الذي یأخذه الطفل في مرحلته من التعرف بالبیئة حتى التعلم 
شتى المیادین فيو البحوث العلمیةاختالف الدراساتفتتعد التعاریف و المفاهیم و هذا حسب 

.وجب بالضرورة إعطاء و سترد نماذج
)2(منهجیة التعلیم ״أن كلمة بیداغوجیة تعني )م.منجر( MUNGER . M فیري 
في التغییرأحداث و المهارات قصدللوصول لكسب المعارفإلى الطریقة التي یأخذها التلمیذ 

حیاته و  التعلیم فن إلیه هي بالنسبةالتربیة أن البیداغوجیةعلمر من جانب . لوجندر 
Legedre .R یأكد كما 

الطریقة وضعفیمكن )3(التربیةلفلسفةأو....... بنشاط مادةصةالخاالتعلیمأو منهاج
.و المناسبة إلحداث فعل التعلیمالسلیمة 

التي تساعد و القواعد النظریاتمن كمجموعةیعتبرها (Delandsheere.G) فعند  
ج.دیالندشیر

و توجیههم و ال تهتم بالمواضیع و األهداف المراد المدرسین و المربیین في مهامهم التعلیمي الیومي 
بالوسائل التربویةو الجماعات المشارك في العملیةلألفرادكذلك لإلضافةتحقیقها فقط بل و

)4(المعتمدة علیها لتحقیق تلك األهداف 

علمیةنهجیة معبارةسبق ذكره أنها للبداغوجیة على غرار ما مفهوم إعطاءفهنا یمكن
.إلى وضع أهداف معینة لتحقیق العالقة التربویة بین المدرسین و المعلمینترمي

الییداغوجیة أدى إلى تحدید مفهومالعلمیة فيإخالف الدراسات و األبحاثو مما ذكر سالفا أن
׃ط و هما اختالف التیارات لكن اتجه العدید من الباحثین في هذا المجال إلى تیارین فق

.״التقلیدي و الحدیث ״

(1) dictionnaire, ״ Etymologique et historique ״ Ed, Larousse ,Paris ;1971,P546.
(2) In Legendre .R, ( ذكرهسبق ) P961.
(3) Legendre .R, ( ذكرهسبق ) P961.

(4)De Landesheere,G, ״ Introduction a la recherche en éducation Ed״ : collin,A,Paris,1976,P17.



׃البداغوجیة التقلیدیة - 2-1

یقدر علىإن الهدف التي كانت ترمي إلیه التربیة في الماضي هو تربیة الفرد و تكوینه حتى 
المقاومة و التكیف مع النظام االجتماعي و بعبارة أخرى كانت ترمي لرسخ القیم ووضع ثقافة معینة في 

.االستمراریة في الحیاةاعتقاد الفرد بغیة 
فقد وجهت لهذا التیار عدة انتقادات من طرف مناصري  التیار الحدیث  بسبب  الطریقة المستعملة 

.        ذات الطابع االستبدادي 
أن التیار  التقلیدي  یعتمد  على الخضوع ،  اإلنضباط ، ) ن .سیالمي (  Sillamy .N یذكر

.)1(... "الواجب 
فهنا نشیر إلى دور المربي الذي كان یشغل إطارا هاما في العملیة البیداغوجیة باعتباره محوري اذ 
یعتبر المنبع الرئیسي لكل المعطیات  و المعلومات العلمیة و بالمقابل  یأتي التلمیذ بدوره  كمنفذ مباشر  

.........و المعطیات لكل ما ورد لیتزودها في حیاته مع تطبیقها تطبیقا كامال المعلومات
موافقین على معارضین أمأم أبینا التعلیمي شئنا و هذا هو السائد عموما الیوم في المیدان 

)2(المستمدة منها و المذكورة في التعلیمات الرسمیة الخاصة بالمنظورة التربویة 

البداغوجیة الحدیثة-2-2
ار التقلیدي  المتمیز بطابعه  االستبدادي و السلطوي للمربي  یعتبر هذا التیار بمثابة نقیض التی

.ألنه یلي األهمیة للمادة المدرسة بدال من التلمیذ
فالتطور العلمي في  شتي العلوم  اإلنسانیة  و باألخص  في علم  النفق أدى  إلى ظهور  التیار 

عنصر محوري في باعتبار هللتلمیذةاألهمیة  األساسیالحدیث البیداغوجیة الحدیث الذي  یولي
) 3(العالقة  التربویة 

و المالحظ أن هذه  العالقة التربویة  تهدف  إلى التنبیه و تحفیز الطاقات و القدرات العلمیة للتالمیذ 
على السواء المربي هنا اكتشاف  الطاقات  اإلبداعیة لدیهم في حین )4(سواء منها الذهنیة و الجسدیة 

ر عالقة المعلم بالمتعلم في إطار التفاهم و االقتناع و في اغلب األوقات التحاور و المناقشة  حول تقتص
المواضیع  العلمیة  في إطار إنساني یتسم بالتفاهم و االحترام المتبادل بین الطرفین المنبعث من قناعة 

.)5( المربي اإلسرار على دفعة تحفیز سلوك التالمیذ فصد المعرفة و النجاح

(1) sillamy, N, dictionnaire encyclopédique de psychologie״ ״ ,Ed :Bordas ,Paris ,1980,p415-416.
.46ص 1999عمان ،دار الفكر للطباعة و النشر 1ط״التربیة البنیة و الحركیة ״لؤي الصمیدي و وضاح غانم سعید﴾2﴿

(3) Sillamy,N .N, OP cite ( مرجع ),P417.
.                                                                              64-63ص،﴾مرجع ﴿،محمد عرض بسیوني و فیصل یاسین الشاطئ ﴾4﴿

(5)Lounché,D, « Elément de Pédagogie »,Ed :OPU, Alger,1987,P324



׃البیداغوجیة في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة -2-3

یعتبر میدان التربیة البدنیة و الریاضیة من المیادین التي تهتم بالجسم فهذا یجعله ممیزا على باقي 
المیادین حیث یرمي إلى اكتساب أفراد مكتملین بمعارف علمیة و بصحة بدنیة سلیمة فیري لهذا الجانب 

بدنیة و الریاضیة تكتسي عدة بیوكر أن التربیة ال.ا.العدید من مفاهیم و طرق التعامل معه فیرى تشالز
)1(.قواعد علمیة لتطویر الفرد لیكون صالحا

فینظر للتربیة البدنیة كما وضفها السمرائي على أنها تتمیز في تحقیق أهداف حركیة قصد تصعید و 
.)2(تطویر الفرد الكتساب مهارات حركیة مهمة في حیاته الیومیة تكون أكثر صعوبة 

ة البدنیة و الریاضیة جزء من المنظومة التربویة كما ذكرنا آنفا إذ تقوم بتطویر األفراد تعتبر التربی
السمي معاني الحیاة فتتمیز باستقاللها على الریاضة بصفة عامة و تمیز مناهجها العلمیة و طرق 

.تعلیمها
ققته من نتائج و غایات فأصبحت هذه المادة  یولى  لها األهمیة  في  المدن المتقدمة  و نظرا لما ح

استفاد منها ممارسیها في شتي المیادین و نتیجة البحوث العلمیة في العلوم األخرى المتصلة بمیدان 
.التربیة البدنیة علم النفس علم االجتماع الفیزیولوجیة و علم أحیاء المیكانیكیة و كذلك الطب الریاضي 

یة تطورا عبر السنین یقصد له من جانب إلي أخر حیث فلذلك لقي میدان التربیة البدنیة و الریاض
كان یرمي إلي انه ریاضي عسكري طبي و بیداغوجي و هدا كله عرف عبر السنین 

أصبح لمیدان التربویة البدنیة و الریاضیة هیكال خاصا به إذ انه ینظر إلیه علي انه معالج لمواضیع 
علمیة مهمة 

االخري تقتصر أهمیتها في طرح إشكالیات متصلة بهذ  المجال كونه فأصبحت العلوم و المیادین
میدانالسیاسیة ذلك إنالثقافیة و خاصةاالقتصادیةیعالج التغیرات المتصلة بالظروف االجتماعیة

التربیة البدنیة و الریاضیة واسع المجال حیث یقوم فیه المختصین بوضع آلیات علمیة تعطي نتائج التي 
أهداف متنوعة منها األهداف المعرفیة و البدنیة منها و كذلك تلك الخاصة بالجانب الوحداني و حققت

العاطفي فلذي وجب إعطاء  مكانة متمیزة في المنظومة التربویة قصد النهوض بهذا المیدان المهم       

.                 31ص،﴾مرجع سبق ذكره ﴿،بیوكر.ا.تشالز﴾1﴿
.                                                                 53ص،﴾مرجع سبق ذكره ﴿،الدكتور عباس احمد السمرائي ﴾2﴿

﴾3) Thoma ,R, ״ l’éducation physique ״ Ed:P.U.F, Paris, 1982, P9.



مفهوم التعلیم و التعلم-3
الفعل التعلیمي -3-1

هكذا عرف عند العدید  من الباحثین و المختصین  , فعل تربوي بالدرجة األولي, یعتبر فعل التعلیم
.فعلي سبیل تنوع التعاریف ال علي سبیل الحصر نذكر. في هذا المجال

و یطور علي  , ارف  نظریة كانت أم تطبیقیة نشاط  یهدف إلیصال المع" إن  التعلیم هو عبارة عن
) 1(.أو تكوین االستعدادات, كسب قدرات او مهارات معینة

عملیة یتم فیها  تغیر  السلوك عن  طریق  تبادل  وجهات   "، أنه یدل عن  ) ن.كاج ( CAGE. N فیري 
)2" .(النظر 

ذلك الجزء من السلوك  المدرس " ،  إن فعل التدریس أو التعلیم  ) ن . فالندرس (  Flanders . N

بقصد  , داخل حجر الدراسة , "التعلم- الذي یتضمن االداءات التي تحدث أثناء عملیة التعلیمفیشر  
و تؤكد الدكتور )3(".  التاتیر المباشر علي  أداء التالمیذ  لتعدیله  أو  أحداث  التعلیم  المراد  القیام به

یوجد خلط بین فعل التعلیم و فعل " انه, مع أنها تذكر) ن.فالندرس(لكریم  ما  جاء  به  عفاف  عبد ا
و إنما هي , إن العالقة بینهما  لیست  عالقة اختالف أو تباین علي الخصوص , و في الحقیقة. المدرس

التدریس یعتبر و یمكن القول بان فعل.... فعل المدرس  یحتوي داخل فعل التعلیم : أي ....عالقة احتواء 
)4(".فئة جزئیة من سلوك المدرس

عملیة تربویة  , یمكن أن نقول أن فعل التعلیم , هذه التعاریف التي تأتي بجوانب عدیدة , فمن خالل 
تندرج

فعي داخل إطار   بیداغوجي  من, بین سلوك  المعلم و  سلوك  التلمیذ, فیها العالقة االجابیة الموجودة 
و قد أظهروها ,انه للفعل التعلم مراحل , من المختصین في میدان التعلیم دیرى  العدی, زیادة على ما ورد 

س وموریس.المر( MAURICE . Yو LAMER . C بین أربع  إلى خمس خطوات فنذكر من بینهم 
وزارة ي أQEM، حیث كنوا من بین الذین رسموا هذه الخطوات في )5() 1984ي عام . ب .

:التربیة بكیبك و فیما یلي نذكر خمسة المراحل على الشكل التالي
(Intension ) مرحلة الغنتباه و التركیز–1

(Mise en situation ) مرحلة االخذ في الوضعیة - 2
( Déroulement) مرحلة التسیر -3

(Objectivation) مرحلة تحدید الهدف –4
( Réinvestissement ) رحلة التطبیق و اإلعادةم–5

﴾1) Legendre,R,OP cité ( مرجع مذكور ) ,P507.
(2) IN,Postic,M, ״ Observation et formation des Enseignants״.Ed :PUF, Paris ,P525.
(3) Flanders ,N, ״ Analysing Teaching Behavior ״ California Addison Wesley ,1970,P64.

.149ص1989منشاة المعارف اإلسكندریة ״طرق التدریس في التربیة البدنیة و الریاضیة  ׃״فاف عبد الكریم   ع/د﴾4﴿
(5) IN, Legendre,R,OP cité ( مرجع مذكور ) ,P508.



یمثل مراحل إدراك الفعل التعلیم ل. المیر.س و موریس.ب.ي. شكل 1

لیمیة ألنها تتعلق بمتغیرة عند مستوانا بجب أن نركز على المراحلة الثانیة و هي اخذ في الوضعیة التعو 
بحثنا

ب و دوكان .ج.هوغ( Ducan .j و Hough . أوكما یسمها كل ) . هذا سیأتي في الجانب المنهجي (
)1(".التدخالت البیداغوجیة للمدرس"وهي ) ج.

و یعتبر هذا األخیر كمفهوم عمیق تندرج , عبارة عن فعل تربوي, رنا سابقاكما ذك, إن الفعل التعلیمي
Dechavanne . N ىكما یر . مؤشرات مهمة ، و التي یكون البعض منها متغیرات دراستنا 

) 2(:أن هذا الفعل التربوي یندرج فیه ) ن . دشفان (

. شخصیة المربي- 
.النشاط المراد تدریسه- 
.رة المراد التدخل فیهاالمحیط أو الفت- 
التداخالت البیداغوجیة أسالیب التعلیم االتصال ( بیداغوجیة المربي- 
.األهداف المراد البحث عنها و الوسائل المراقبة و التقویم النتائج المتحصل علیها- 

متعلم و نوع البیداغوجیة عند الفمثال نرى أن السلوك البداغوجیة لألفراد المراد تدریسهم األفعال
كمتغیرات دورا التدخل فیها تلعبالمرادالبداغوجیةالوضعیةالنشاط المراد تعلیمه و كذلك

. دراستنا و التي تتبین بالتفصیل في مؤشرات و أبعاد المتغیرات و هذا یأتي بأكثر وضوح
(1) Hough,J.B et Ducan,״ Teching : Description and Analysais ״ Addison-wesley1967-p24.
(2)Dechavanne.N ״ l’éducateur sportif d’activité pour tous Ed״ :Vigot, Paris1990,p23

االنتباه                   التطبیق 
و 
اإلعادة

اخذ في              تحدید
ف  الوضعیة               الھد

السیر               



׃فعل التعلیم -3-2

بصفة عامة من  أهم المواضیع شیوعا في المجال التربوي حیث هناك العدید  من میعتبر التعل
فانطالقا من میدان علم النفس التربوي  و مرورا  بمیدان الدراسات العلمیة أجریت  على  هذا المفهوم 

....التربوي  البدني الریاضي 
ففعل التعلم هو عنصر أساسي من الفعل التعلیمي أو التربوي حیث بالمقابل هناك عدة أبحاث علمیة 

.مسخرة للفعل التربوي كما ذكرنا بغرار الفعل التعلم
)1(انه یسفر و ینتج عنه تغییر في السلوكالتعلم علىسارنوف و مادنیكیعرف 

أن التعلم ، هو تغیر  السلوك تغییرا " ، ) إ.أ.قاتس ( I .A .SETAGففي نفس الفكرة ، یشیر 
تقدیما 

یتصف من جهة بتمثیل مستمر للوضع ، وذلك من جهة أخرى یتصف بجهود متكررة ، یبذلها الفرد 
الدوافع  و ترضىإحراز طرق" ، فیعرفه كذلك .....)  " ...ابة متمرة إستج( لإلستجابة لهذا الوضع  

و إنما یحدث التعلم حین تكون طرق العمل . الغایات وكثیرا ما یتخذ التعلم شكل حل مشاكل تحقق
)2(".القدیمة غیر صالحة للتغلب على المصاعب الجدیدة ، و مواجهة الظروف الطارئة 

)3".للتربیة یصف التعلم على انه تبین و تطویر المعارف و المهاراتففي القاموس الحالي

یرمي لكل التغیرات السلوك " أن النعلم ، ) ب . سیموني ( P .TENOMISبالمقابل یعلق 
النضج ، التغیرات( اخرى  لمسببات، نتیجة التمرین بغض  النظر للمظاهر التطوریة  الناتجة

)4(...) .التحفیزیة 

فالتعلم كثیرا ما فالحق أن االختیار الممارسة یغیران السلوك ...فیشیر الدكتور فاخر عاقل في تعلیقه 
.یتخذ شكل االستزادة من المهارة و زیادة ضبط العمل أو تزاید السرعة في أدائه 

و هي دخیلة و غیر ذلك بأنه توجد دوما في الراحل األولى للعمل حركات و استجابات ال لزوم لها 
منتظمة و التدرب هو الذي یبعد هذه الحركات و االستجابات و یجعل العمل ماهرا و طلیقا و حینئذ 

)5(نستطیع أن نقول بان التعلم عملیة تحسین و تحسن 

.85ص،1973الجزائر .ة الجامعیتدیوان المطبوعا״التعلیم ׃״محمد عماد الدین إسماعیل ﴾ترجمة ﴿دنیك و آخرینما.ا.فسار نو)1(
(2) Gates,A,I,and others : ״ Educational psychology the Macmillan co״ ,1976 ;p29.
(3) Legendre,R,OP, cité( مرجع مذكور ), p66.
(4)Simonet, ״ Apprentissages moteurs :processus et procédésd’acquisition Ed״ :Vigot,collection
sport+Enseignement, Paris1990,p14. .14ص.1977بیروت لبنان

.دار المالیین .الطبعة الرابعة ״التعلم و نظریاتھ ׃״الدكتور فاخر  ﴾5﴿



بالنسبة لنا یمكن أن نقول أن فعل التعلم عبارة عن عملیة بیداغوجیة یتم فیها معرفة تثبیت و تطویر 
و مناهج علمیة بحثت المعارف و األفكار و هذا كله باستعمال طرق 

.تختلف البحوث العلمیة ، من حیث إصدار أنواع التعلم ، فتتراوح هذه االنواع بین ستة إلى ثمانة 
)،م .ر. قان (M.R   .en gaGل فالبنسبة 

یعطي ثمانیة أنواع للتعلم  و هذا حسب الشروط   الضروریة  لتحقیقهم  فیسردها على  مرتب و 
التعلم باإلشارات التعلم بالتنبیه و االستجابة التعلم بتكوین سلسلة لغویة و حركیة التعلم لحدید متصاعد  

.)1( المتعدد لشتئ ما تعلم المفاهیم تعلم لمبدأ و التعلم لحل مشكل ما
من جهة أخرى یجب اإلشارة إلى وجود ثالثة نظریات للوصول لحالة التعلم حیث نشاطر بعض 

׃لم النفس التربوي مع ترتیبها كالتالي المختصین في ع

׃التعلم باالشتراك أو المشاركة أو نظریة االرتباط الشرطي .

ففي هذا النوع أرجعوها إلى نظریة یمكن االعتماد علیها إلى أن أرسطو هو الذي أعطى الفكرة قبل 
مثلون قانون أولي  بالنسبة ظهور هذا المذهب فان المشابهة  التباین التقابل أو التقارب التماثل  ی

.)2(للمشاركة أو االشتراك فمثال     بافلوف ركز نظریته على نوع نفسه أي التعلم باالشتراك

حیث یمكن أن نرجع هذه النظریة إلى وجود عوامل  مرتبطة  فیما بینها أي  وجود مسبب أصلي  
الزمن هذا االرتباط و أخیرا التناسب الكلي مثیر شرطي وجود ارتباط بین االستجابة و المسبب التحكم في 

بین المثیر و االستجابة 
׃نظریة التعلم بالمحاولة و الخطأ أو أكثر بالنجاح 

فمثل هذه النظریة استعملت الكثیر في مجاالت العلوم الدقیقة فهي مصدر االستمرار كونها القاعدة 
تربیة البدنیة و الریاضیة و هذا كما عززته الدكتورة األساسیة لنظریات أخري التعلم السیما في میدان ال

أن بمبدأ االعتقاد على أداء حركي ما انه صحصح فعند المحاولة تنحدر النتائج ...عفاف عبد الكریم 
فیمكن معرفتها حیث إصدارها من المعلم أم القیاس في حركات معروفة و تكون أصلیة فهنا یمكن الوقوع 

)3(.....عض األحیان في الخطأ أو الصواب قي ب

(1)Gagne.R,M « les principes  fondamentaux de l’apprentissage » Ed :H.R.N ;Montréal ,1976114..  , p113-
(2) Bouchnafa,Z « Mémoire Magistère »,OP, cité ( مرجع مذكور ), p29-30.

173ص .﴾مرجع مذكور ﴿. الدكتورة عفاف عبد الكریم﴾3﴿
 .



׃االستبصار نظریة . 

تؤول هذه النظریة للمذهب السلوكي   فیعتمد علیها من جانب علم النفس الظاهري ففكرة هذه 
یدة  عشوائیة كانت  فالحل  یمنك  معرفته من جراء معرفة السلوك  الذي النظریة تنتج من محاوالت عد

یسلكه  فكما قصد بها العالمین   و  كوفكا  في أفكارهما أن التعلم و الوصول إلى الهدف أو النتیجة تأتي 
الر جانب نظریات اإلعالم منها .1من جراء مالحظة السلوك و إدراك العالقات و الربط بین متغیراتها 

.السبرنیكیة و نظریة العقل 

التعلم في التعلیم العام 3-2-1
یعتبر عنصر التعلم من أهم العوامل التي تركز علیها العنایة المستمرة و هذا كونه ظاهرة مستمرة 

.ففي كل لحظة نحن نتعلم و نقوم بعملیة التعلم 
وحیدة لنجاحه مع ترابط المعطیات و الشروط فهو یكون ضمن الفعل التعلیم العام فیعتبر الوسیلة ال

.  المتصلة به 
׃ي أن لكل وضعیة تعلیمیة لها ثالثة مراحل أساسیة مهمة و نذكر .ب.س و موریس.یري  المیر
إذن فهو یجلب له التعلم  و القیام بهالدافعیة و التحفیز فتعطي للتلمیذ صورة على ما یسمح  أوال 

إذ أنها  الصفة الصحیحة  التي تسمح  للوصول إلى الهدف المرجو ...یرید معرفته االنتباه و یثیر ما 
.)2( فهي   تقدیم الهدف التربوي في منظور معنوي للتلمیذ

الحركیة ال یمكن تب أن كل ممارسة بدون دافعیة هي كلها غیر فعالة الن المهارا.كما یصیف     كناب
العامل األكثر فالدافعیة هي .,,..ه شدید من طرف المتعلم التلمیذ تعلمها أو اكتسابها إال بوجود و انتبا

.3أهمیة في اكتساب مهارة حركیة معینة 
االكتساب و هذا یأتي غالبا بالمحاولة و الخطأ فتتكون من تذكر للمعطیات المكتسبة و هنا یأتي ثاني. 

را تقدیم محتوي جدید و هنا یتم التأقلم بتذكر مواضیع الخطأ التي وقع فیها التلمیذ بالمحاولة جلیا و أخی
.مع المعطیات الجدیدة 

النتیجة أو األداء فهنا یقاس على التحقق هل ما إذا التلمیذ تعلم و اكتسب جیدا عن الشئ الذي ثالثا.
.4ب.أردنا تعلیمه إیاه ففي هذه المرحلة یمكن تسمیتها بالتكرار كما یوضحه كناب

.53-52ص﴾مرجع مذكور  ﴿يفیصل أسین النشاطمحمد عوض بیسوني و ﴾1﴿
(2)In, Legendre,R,OP,cité( مرجع مذكور ), p70.
(3) Knapp,B, « Sport et motricité Ed :Vigot » , Paris,1971, p60.
(4)Knapp,B,OPcite ( مرجع مذكور ), p87.



.ة بادراك الفعل التعلیمي فتعبیر هذه المراحل الثالثة بمثابة ضم و تشكیل المراحل الخاص

3

الدافعیة و التحفیز-1
االكتساب بالمحاولة و الخطأ    -2
األداء و النتیجة     -3

یمثل المراحل الثالث لكل تعلم منجز 2شكل 

التعلم الحركي 3-2-2
م بصفة عامة فیشیر  أن إن التعلم الحركي یرمي لتحقیقه  لنفس  المبادئ الشروط  و نظریات  التعل

عملیة التعلم الحركي معقدة جدا حیث  ینبعث منها عدة متغیرات  منها المتعلقة بالوسط  الذي یجري فیه 
التعلم مستوي التفاهم بین المعلم و المتعلم شخصیة المعلم و دوره في العملیة التعلمیة و كذلك مستوي 

المتعلم أدائه الحركي و هذا كله یؤثر على نجاح التعلم التعلیمي للتلمیذ و الوقت الكلي الذي یبدي فیه
)1(. الخ ...الحركي باإلضافة إلى الجانب المادي الذي یمكن أن یؤثر

فیعطي  مفهوم للتعلم الحركي على انه العملیة التي من خاللها یستطیع الفرد تكوین قابلیات حركیة 
.)2( و التجربةجدیدة أو تبدیلها المكتسبة عن طریق الممارسة

فمن خالل هذا التعریف یرى لتعلم الحركي انه یحمل أشكال مختلفة منها الجانب التنظیمي الموجه 
استعمال وسائل و طرق  بیداغوجیة  غیر مباشرة و كذلك الممارسة  المستمرة عن طریق  المحاولة و 

.  )3(الخطأ الكتساب التجربة و هذا كله یوافق ما ادلى به
(1) ) Chazaud,P, « Sciences humaines »Ed vigto Collection sport+Enseignement, Paris 1994,p108-109.
(2) Cagne R, M « The conditions of Learning »Holt Rine hart and Winston In C,N,Y 1965 p5.
(3) Dornhoff H ;M; « l’éducation physique un élément de base pour le développement de la culture physique »

Ed :OPU, Alger 1993 ;P98.
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التعلم  الحركي انه اكتساب تحسین تثبیت و استعمال  مانیل كورت ومن جهة أخري یعرف  
المهارات الحركیة و التي تكمن في مجال التطور للشخصیة  اإلنسانیة و تتكامل بربطها الكتساب 

)1(المعلومات و بتطویر قابلیة التوافق

لمعرفة أشكال المهارات الحركیة الجدیدة تجدید و فهدفیكمن القول أن التعلم الحركي هو عملیة ت
.تحسین المهارات المكتسبة و هذا عن طریق الممارسة المتنوعة في وضعیات بداغوجیة مختلفة 

األداء الحركي المتعلم یمكن أن یكون عبارة عن الترجمة أو التحویل الفوري المرئي  للفعل البدني 
.)2(لذي یقوم بهذا الفعلفهي إذن أداة لخدمة الفرد ا

فاألداء الحركي یكون بتحریك الجسم كله جزء منه عضو منه أو االستعانة بشئ معین سواء كان 
الخ ..متحرك أو ثابت كالكرة الشاهد األرض 

. 3و في األخیر یمكن أن نقوم أن التعلم الحركي یمكن أن یكون بالمالحظة المباشرة أم غیر المباشرة 
الخ...لید و بتنوع الوضعیات البیداغوجیة التق
الدافعیة و التعلم -3-3

یشیر العدید من الباحثین و خاصة في علم النفس التربوي لوجود صلة كبیرة و مباشرة بین الدافع و 
التعلم فتذكر رمزیة  الغریب  في العالقة الموجودة بین هذان المفهومین أن  وجود الدافع كشرط  لقوام  

فمن األهم اكتساب الدافع أثناء القیام ...التعلیم فعملیة التعلیم ال تكون اال بجود دافع لدى المعلم و المتعلم 
.)4(الخ........بالتعلم 

من المهم  أن یقوم المعلم  بالتوافق بین  المواضیع أو األشكال  المعرفیة نظریة أم تطبیقیة و كذلك 
جعلها المعارف المتعلمة كحافز جید و التي تدفع الفرد لسلوك مقنع  فیعلق في  دوافع الداخلیة للتلمیذ او 

نفس المجال محمد مصطفى زیدان أن على المربین أن یعنوا عنایة فائقة باختیار الموضوعات التى تتفق 
)5( .و میول التالمیذ و حاجاتهم المختلفة 

.    فع مناسب معه فالضرورة أن لكل تعلم أي وجوده مقترن بوجود دا

كورت مانیل ترجمة عبد العلي نصیب التعلم الحركي الطبعة األولي﴾1﴿
.135ص1980جامعة بغداد  

(2)Pieron.j.p, « vers une pédagogie de l’acte moteur » Ed : Vigot, paris, 1983, p21
(3) AEEPS « le guide de l’enseingnant, comment enseiger L’EPS à l’enfant :
Compétences et savoir de l’enseignement « Revue EPS ; Ed :Revue EPS – Tome 1,paris ,1994,p 83

رمزیة الغریب التعلم دراسة نفسیة تفسیریة توجیھیة مكتبة االنجلو المصریة ﴾4﴿
.21ص .1997القاھرة 

دار الشروق جدة״نظریات التعلم و تطبیقاتھا التربویة״محمد مصطفى زیدان﴾5﴿

ص1983دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 



العوامل المؤثرة في التعلم-3-4

له أن تمت  وجود  ةاسیة المكونلقد تطرقنا في التعاریف السابقة للتعلم و  كذلك للنظریات األس
عوامل رئیسیة تؤثر في نجاح العملیة التعلمیة و خاصة في میدان التربیة و الریاضیة و على سبیل الذكر 

)1(و األهمیة نذكر

. معرفة هدف و سلوك المتعلم أي التمارینات البیداغوجیةأوال . 
. أداء التلمیذ للوضعیة البداغوجیة المتعلمةالتحفیز و التعزیز المستمر للمعلم أثناء و بعدثانیا . 
,تكوین الممارسة المستمرة لوضعیة التعلم أي التجربة السابقةثالثا. 
بالضرورة معرفیة و أخبار نتائج األداء للتالمیذ و هذا لتمكنهم في االستمراریة و لكسب تحفیزهمرابعا .

بالتفصیل في التوضیحات للفصول المقبلة  فتغیر هذه العوامل متصلة بموضوع بحثنا فستأتي
مفهوم العالقة البیداغوجیة -4
محاولة تعریف -4-1

كما تطرقنا لموضوع  البیداغوجیة و التي  هي تنحصر في اختالف التعاریف و النظریات حتى 
ورة  التي یجب الضر في المجالالمذاهب البیداغوجیة التقلیدیة و الحدیثة یرى الباحثون المختصون

.القیام  بإلقاء نظرة و  لو كانت مختصرة ذلك راجع ألهمیة هذا الموضوع في الحالة التعلیمیة و التعلمیة 
ب أن العالقة  البیداغوجیة في من منظور  الجدید هي معرفة  توافق  بین  مختلف .فیري شازو

جود ادوار بها كل من المعلم و المتعلم لنجاح األفعال البیداغوجیة و هذا في إطار تعلمي إذ بالضرورة و 
)2( ...الفعل التربوي 

فیشیر الدكتور بن عكي محمد أكلي أن العالقة البیداغوجیة هو مزح و احتكاك االجابیة و كذلك 
مع ضرورة أداء األدوار البیداغوجیة المكونین ...في وضع یرمي إلى نجاح العملیة التعلمیة أو التربویة 

3...قة التعلیم لحل

كما یضیف أنها الحالة التي یكون فیها المربي في احتكاك مع التلمیذ و  بمعني آخ ر االتصال تبادل  
.)4(.بین المربي و التلمیذ ...... االحتكاكات الفعل ورد الفعل

(1) ) Chazaud,P,OPcité( مرجع مذكور ),p109-110.
(2) Chazaud, P,OPcité( ع مذكورمرج ),p279-280.
(3) Ben AKI.M.A « La relation pédagogique entre enseignant – endeigués »dans l’enseignement d’EPS thèse

doctorat d’état . Paris 1994/1195,p49-50.
(4) Ben AKI.M.A « les perspectives de la communication à la lumière de la relation éducative» R.A.C, univ,

D’Alger N°11et 12;1995, p18.



ان العالقة البیداغوجیة كانت في سیر التطور و هذا راجع كما ذكرنا لوجود مختلف التیارات او 
المدارس البیداغوجیة فبمكن هنا ان نقف وقفة وجیزة لنبین فیها نظرة كل تیار للعالقة البیداغوجیة فعلى 

.كرسبیل الذ
عند التیار البیداغوجي القدیم یرى للفرد النتعلم  بصورة ترمي الى تكوینه بالقیم و النظام  : اوال

ففي هذا ) 1(.....مجتمعة.....االجتماعي أي یصبح فرد یعمل على المحافظة على ثقافة القیم و التقالید 
فلهذا )2( المعارف و على االخذ بها  فقطالتیار یلعب المربي دور المهم فانه  هو الذي یلقي االفكار و 

وجبت لهذا التیار كما ذكرنا سابقا عدة انتقادات نظرا للطبعة المتعامل به حیث یخدم العالقة التربویة 
.الموجودة في بغض االحیان

فعند التیار الحدیث تغیرت  هذه العالقة و هذا بفضل  تطور العلوم االنسانیة كعلم النفس و: ثانیا
الذي من بین مواضیعه الدافعیة و التحفیز و التي ترمي لجعل التلمیذ هو الهدف البیداغوجي الذي نرید 
تطویره فاصبحت تحفز السلوكات و االفعال البیداغوجیة للتلمیذ قصد ربطها و ابراز العالقة مع االفعال 

.البیداغوجیة للمعلم
ذ في احتكاك في بعض االحیان  یكون غیر متساوي في العالقة بین التلمیذ و معلمه  فالتلمی

ان تضارب التیارین التقلیدي و الحدیث حول مختلف اقامة لوزائف التربویة التنظیمیة یذكر  ان )3(...... 
و غیرها من ممیزات  ...التیار التقلیدي یؤكد على مسالة  فرض  الوجود و العالقة  العاطفیة  السلبیة

بعها   الستبدادي الذي یولي االهمیة للتلمیذ كمحور رئیسئ مستهدف بفضل المعلم  السلطوي  و طا
.)4( تزویده بالتغدیة الرجعیة االعالم االجابي و العاطفة االجابیة

فظهور المدرسة النشیطة كتیار حدیث یعكس ما یرمي التقلیدي االستبدادي فقام مناصروها بتغییر 
للتلمیذ فكل مباءئها مستوحات من اعمال روسو الذي انتصب اهمیة جدري حیث ادخلوا االهمیة المنصبة 

.اعماله على المدرسة و بالنسبة للمجتمع 

(1)paquette ,C « vers une pratique de la pédagogie ouverte »Ed :Vuibert,Paris ;1978,p21.
(2) Chazaud,P,OPcité( مرجع مذكور ),p144.
(3) E.P.S « Analyser l’enseignement pour mieux enseigner »Ed :revue EPS Dossier,N°16. Paris mais 1993,p61.
(4) Delandesheer ,G « les causes de la résistance des enseiganats à l’innovation »O.C.D.E, Paris ;1974,p101.



تربیة البدنیة و الریاضیة البیداغوجیة في میدان الالعالقة-4-1-1
لقد لقي میدان التربیة البدنیة و الریاضیة تحوال متواصال في جمیع جوانبه النظري منه و التطبیقي 

.و لكن هذا االخیر ال یهمنا بقدر ما موضوع تطور الطرق و مناهج التعلیم في هذا المیدان 
اساسیا في البرنامج  البیداغوجي  لدى التالمیذ  كونه  فاصبحت التربیة البدنیة و الریاضیة  جزاء 

یحتوي على العدید من النشاطات و االلعاب التطویریة للطفل سواء كانت عقلیة  او  جدسیة فتمیزها على 
احتوائها على عدة مفاهیم و نظریات في میدانها ......لباقي الوحدات العملیة االخرى االكادمیة راجع 

ثل في التعبیر الحركي جعل  الحركة الدقیقة  كذلك  مساعدة الطفل  التلمیذ علة الخاص و الذي یتم
)1(س.ج.جیفرویساالساسیة و الصحیحة و هذا كما اشار الیه  اكتساب المهارات  الحركیة 

ان االهمیة التى تتمتع بها مادة التربیة البدنیة تجعل االهتمام  یزید مع تطورها خاصة  لدى 
یذ رغم انها ال تعني بعنایة كبیرة في االوسا ط التربویة  نتیجة نفص الوسائل البیداغوجیة  ندرة التالم

...المساحات المخصصة لممارستها
فتذكر الدكتورة عفاف عبد الكریم ان الدور و االهمیة التس تكتسبها التربیة البدنیة راجع لما ترمي 

ویة یسعى كل من المربین في هذا المجال و كذلك القائمین الیه في برامجها من اهداف و غایات ترب
)2(.... قصد تطویر المادة المادة ...علیها لحقیقها و هذا بیوفیر جو ممارسة تسودها القیم التربویة 

فالعالقة  البیداغوجیة  الموجودة بین المعلم و المتعلم في  حصص التربیة البدنیة  تكون جد متطورة 
لالحتكاك الموجود بین السلوك و االفعال البیداغوجیة لدى المعلم و المتعلم الن  ما یمیز و هذا راجع

حصة هذا المیدان على بقیة االخرى هونوعیة العالقة في االحتكاكات بین ما یحدث من تعلم و تطویر 
و هذا )3(.ل.هانیالللمعارف اثنتء ابداء صور التعلمیة و المواقف التعلمیة و هذا كما اشار الیه 

.)4(یتماشي و دراسة مجلس   المدراس في انجلترا ویلز 
فبصفة عامة یري لمیدان التربیة البدنیة انه یطبق فیه المناهج العلمیة الجدیدة و لكن الى یومنا هذا 

كل مازال االعتماد على صورة الباغوجیة التقلیدیة سائدا الن في حصص  التربیة البدنیة  یعطي للتلمیذ
ما یدور حول المادة و یاخذها باستوعاب قصد تطوریرها حیث كما ذكرنا عامة یستعین بالمنهج القدیم و 

.كذلك الحدیث

(1)Geffrouis,J,C,״l’éducation physique à sa vraie place :Bien situer les domaines״ Revue de
L’EPS,N°142,,Paris,1976, p49.

.18ص﴾مرجع مذكور ﴿،د الكریمالدكتورة عفاف عب﴾2﴿
(3) Heinila,L,״ Développement d’un système pour décrire l’interaction Enseignant/elévedans les classes d’e P״
Bulletin de la F.I.E.P,N°4, paris1974,p31

.156ص 1996القاھرة ،دار الفكر العربي ״المھني النظام األكادیميأصول التربیة البدنیة المھنیة و اإلعداد ״الخوالي  رمأخوذة من آمین النو﴾4﴿



.شخصیة و دور المربي -5
.شخصیة المربي- 5-1
.تعریف الشخصیة و توكینها - 1- 5-1

ان مصطلح الشخصیة من بین المصطلحات االساسیة الة تتداول في میدان علم النفس خاصة فلقد 
كة المعقدة فسنقوم بذكر بعص  التعاریف التى سنتناولها قصد تبین مفهوم اعطیت عدة مفاهیم لهذه الكل

.  الشخصیة
فیعرف الشخصیة على انها مجموعة من حصائص و ممیزات الفرد و  التي تمیزه على باقي من 

)1(... ابى تكون فردیة...االفراد 

ون فردیة و كذلك ثابتة فهي أي ممیز اتالشخصیة تك...ح على ان .قیوافق  التعریف   بیرون
)2( ....الشخصیة الوحدات الكاملة للفرد كالذكاء و الطابع 

فمن خالل هذه  التعاریف یمكن بالضرورة ذكر  نظریات فروید فهي تقوم  بتفسیر السمات  
تزكین الشخصیة االساسیة  ان ابراز ما تطرقت الیه هذه النظریة ان هناك عنصران اساسیان یقومان ب

شخصیة الفرد فنذكر الوامل االجتماعیة منها مختلف الممارسات التى تكون مع البیئة  المحیطة بالنسان  
كفعل  التعلیم  للمربي فنذكر عفاف عبد الكریم ان قیام المربي بالفعال التعلیمیة بغرض تحقیقها هو توكین 

)3(شخصیة متكاملة للنماء الجسمي العقلي الخلقي و االجتماعي 

فیكون العنصر الثاني أي البیولةجي كمصدر لكل التحوالت البیولوجیة التى بدورها تكون شخصیة 
فتزید الدكتورة لزعر سامیة ان الشخصیة تتكون و تتشكل مع االحتكاك )4(.ر.لجندرالفرد كما ذكره    

)5( ...الخرین الدائم بین االشخاص في المجتمع و هذا بفضل االمكانات المقدمة من طرف ا

فهنالك یجب االشارة ان شخصیة المربي تكون ضمن هذا االطار الذي ذكرناه في تحلیلنا 
البیبلیوغرافي فكل ممارساته ترمي العطاء صورة تكوین شخصیته و التي تؤثر على سلوكه التدریسي و 

.سلوك المتعلمین

.427ص1984لبنان ،بیروت ،دار السابق للتألیف  و النشر ،ربي قاموس انجلیزي ع״كنز الطالب״جروان السابق )1(
(2)Pieron.H, « vocabulaire dela psychologie »Ed :PUF,Paris,1973, p323.

.3ص﴾مرجع مذكور ﴿،الدكتورة عفاف عبد الكریم)3(
(4) Legendre.R,OPcite ( مرجع مذكور ), p516.

جامعة الجزائر معھد التربیة البدنیة             و الریاضیة دالي ״دروس في علم النفس االجتماعيمحاضرات و ״الدكتورة لزعر سامیة)5(
.1996/1997،إبراھیم



صفات و خصائص استاذ التربیة البدنیة و الریاضیة 2- 5-1
قدوة  یعرف عند الكثیر من االفراد الذین لهم  عالقة  بفعل التربوي  التعلیمي ام المعلم هو ال

بالدراسة او بجوانب اخرى ةالوحیدة و المهمة عند التالمیذ فیرجع البه في كل الصعاب سواء كانت متعلق
ا ان المنربي ال یجب ان یكون حر  في .اجتماعیة نفسیة مرصیة حیث یوافق ما ذكرناه  اكریمكنس

تنبثق من الفرد و التى تصرفاته وما یقوم بتالمیذه یجب ان یتبع الطرق النى تصدر من الطبیعة التى 
ترغمه فهذه  الطبیعة هي التى توجه نحو خدمة  الفرد  قبل القیام  بالفعل  التربوي یجب معرفة اتجاهات  

)1( .و دوافع توجهه الشخص و ذلك لترسیخها كهدف و غایة یجب الوصول البها

هو القائد هو الذى یعرف ة فیعتبر المعلم كعنصر اساسي في البداغوجیة این یكون شئ ینبعت منه ف
لعرف اكثر منك ما هولك ف.دولتویفعل كل شئ ما ترمى الیه البداغوجیة التقلیدیة و هذا كما اشار الیه  

و لكن مع ظهور التیار الجدید الذي عكس  هذه الصورة الى  وجود اساسي  یهدف  لتطویر الطقل )2(..
صفات مثالیة تمیزه على باقي ومالئه في المیادین فبات المعلم یولي اهتمامه للتلمیذ فاصبح یتصف ب

الخري 
ففي دراسة مجلس المدارس في انجلترا ویلز اشارت الى صفات مدرس التربیة البدنیة و التي نالت 

.)3(اعلى ترتیب فنذكر من بینها 
.القدرة على اكتساب االحترام و التقدیر من التالمیذ. 
.التمكن المعرفي للمادة. 
.بلیة المناقشة و التحاورقا.
.االتصاف باالمانة العلمیة و االمانة بین االفراد المعلمین و التالمیذ.
.توصیل المعلومات و النقد المباشر.
.تحفیز و دفع القدرات التالمیذ نحو تطویرها .

یة كانت على فان كفایات المدرسین للملدة  التربیة البدن)4(وفي دراسة اخري اجراها حازم النهار 
الشكل  اوال الكفایات الصفیة و التي كان المدرس یشارك في رصید  المعلومات و تقدیمها مع المشاركة 
في التطبیق المیداني یقوم بتقویم اعمال التالمیذ مع تشجیعهم سواء كان بالتصحصیح لم بالمكافئة و 

یشجع على احراز نتائج مع اعانتهم على كسبها
ت الشخصیة و التي تنحصر في المیول و الدوافع التعاون في الوصول الى الهدف و ثانا الكفایا

.االصرار على النجاح لتالمیذه

(1)Arie Kemens ,A, « pédagogie générale »serie C, Belgique,1967, p29.
(2) Dolto F, « l’échec scolaire sur l’éduction »Ed : presse packet,angleter ,1990,p20.

.157-156ص،)مرجع مذكور (،الخوالي  رمأخوذة من آمین النو)3(
.157ص،)مرجع مذكور (،الخوالي  رمأخوذة من آمین النو)4(



المربيدور - 5-2
حسب العلوم و المعترف عند العامة ان دور المعلم صعب جدا فهذا متعلق بكون عملیة التعلیم 

یرة من حین الخر ذلك ان  الفعل  التربوي یكون منحصر بین اختالف في عملیة غیر ثابة فتكون متغ
الشخصیات السمات االتجاهات المیول وكدى دوافع و حوافز االفراد دون االشارة الى االحتیاج للوسائل و 

)1(. ب.و هذا كما یوافق علیه شازو.. المواد البیداغوجیة قصد القیام بالدوار التربویة 

س و یضیف ان دور مهام المدرس اثناء عملیة التعلیمیة معقدة جدا فیبدا في العیش .اءفشیر برزی
في مهمة طویلة و صعبة جدا ابتداء من سرد المعلومات حتي تقویم نهائي و هذا مرورا بالتنفیذ التصحیح 

)2( ...و اعادة الطرح للمعارف في قالب جدید مع المالحظة

ان مهام المعلم التربیة .ر.لمتعلقة بالمعلم في عملیة التربویة یذكر    لوبازفمن اهم االدوار و المهام ا
االخري فتكون االكادیمیة عند اساتذة المواد البدنیة و الریاضیة تكون ممیزة على المهامات التي تكون 

.)3(هذه االدوار و المهام منحصرة الى مسائل اساسیة
تعلیم فهنا  یقوم المعلم بدور  رصد المعارف و تبسیطها  للتالمیذ و معرفة لالخرین محتویات ال: اوال

ختي ربطها مع الواقع المعاش فیتم تقدیم الهدف االساسي كاختیار الوسائل التربویة المناسبة 
التربویة منها  تنظیم كدور اساسي لتسهیل  العملیة به المعلممهام التمنظیم و هذا یقوم: ثانبا

..ف و االفكار عند التالمیذ تنظیم التالمیذ و دذى تنظیم االعمال و مختلف ما یطلب المعلمالمعار 
دور التدخل المباشر فمنها یقوم المعلم باالفعال البیداغوجیة كل ما كان مع التالمیذ و خاصة :ثالثا 

...من جانب التصحیح و التدخل و معالجة المشاكل او التدخل العطاء الحلول
التقویم منه یقوم المربي بثقویم المباشر اثناء ابداء التالمیذ لمختلف قدراتهم المعرفیة سواء كانت : ابعار 

سلوك ان دور المعلم یكتسي اهمیة كبیرة خاصة في تحفیز و دفع. ب.فكریة ام بدنیة فیصیف  شازو
)4(.... التالمیذ العلمیة و كدى اعادة النظر فیها 

(1) Chazaud,P,OPcité( مرجع مذكور ),p144.
(2)Birzea,C « la pédagogie du succés »Ed :PUF,Paris ;1982,p52.
(3) Lopez ,R « l’ation pédagogique en E.P.S » Dossier EPS,N°12.F.I.C.;1990,p14.
(4) Chazaud,P,OPcité( مرجع مذكور ),p170.



هــ  ان دور المدرس  التربیة  البدنیة و الریاضیة  یقتصر على عملیة  .م.ر نهوففیشیر دو 
فیجب ....التخطیط باالرتكاز على تحدید الهدف البداغوجي و اعطاء المنهجیة العلمیة للوصول الیه 

على المعلم ان یقوم بعملیة التحلیل و هذا باستقصاء الطرق التي یقوم بتحلیل االداء و السلوك 
واخیرا یجب . .....یداغوجي للتلنیذ الب

التدذل للتعلیم المالحظة و كذلكالساسي ان یقوم ابداء سلوكه البیاغوجي و هذا من اتصال تغریز
. )1(...للتصحیح و التقویم 

فدور المعلم هو المعرفة العلمیة معرفة كیفیة االعالم معرفة  للمعرفة  فیقوم  المربي  بتلقین  
ارینات البیداغوجیة  بمنهجیة علمیة  و منظمة من اتصال  االتصال المراقبة و   المالحظة  التغذیة التم

الرجعیة التدخل البیداغوجي و التصحیحات و كدى التحفبیز و الدوافع تحسین االداء للتالمیذ على 
مثال كمستشار یشیر كل هذا و بصفته مربي المعلم سیقوم بدوره ومهامه كقائد و ......الوصول للتقویم 

الیه التالمیذ لالحتیاجاتهم وهذا مایسمح للطفل الكتشاف متطلبات مستقبلیة جدیدة وهذا في اطار عاطفي 
...نفسي حركي نفسي معرفي اجتماعي ثقافي 

فیصبح التلمیذ محصنا بدوره معلمه ذلك بتحفیزه عن طریق السلوكات  البدیاغوجیة  للمعلم فتقویم الذي 
.لم یرتكز على دفع التلمیذ لتطویر قدرات الفكریة و الحركیةیعطیه المع

دور تقویم المربي 5-2-1
ان كل عملیة تعلیمیة تنتهي حتما بتقویم لهذا نحن نقوم بذلك في كل لحظات من حیاتنا فقبل ابراز 

.التعلمیة یجب قبل كل شي ان نعطي مفهوم لهذااللفظ/التقویم في العملیة التعلیمیة 
بان التقویم هي عملیة یتم فیها قیاس القدرات و المؤهالت الفرد  و فق  معایر و .فبشیر  ماكریو

)2( .....فتعبیر عملیة تتم فیها تحدید التقائض و اعطاء المستوى...محكات علمیة 

فلذلك فتذكر عفاف عبد الكریم ان عملیة التقویم ضرورة لكل تعلم  فبدون تقویم  التكون حالة تعلم
)3( ......یتم فیه كشف ماتوصلت ایه عملیة التعلم

﴾1) Mornhoff,M,H,P ,OPcité ( مرجع مذكور ),p36.
(2) Maccario,B « théorie et pratique de l’évalustion dans la pédagogie des A.P.S2 eme Edition Ed : vogto ,Paris
,1986,p43.

173ص،)مرجع مذكور (،الكریم الدكتورة عفاف عبد )3(



التعلم النه یكشف /فمن خالل ما سبق ذكره یتجلي ان التقویم بلعب دورا اساسیا في عملیة التعلیم 
ب اهمیة التقویم على الشكل التالي .الظواهر التي یتم فیها الفعل التربوي البداغوجي فیملي علینا ماكاریو

راد  وذلك بكشف  ظروف  البیداغوجیة  التي تكون فرص النجاح او وصف حالة التعلم لالف: اوال
الرسوب للمهلرة المتعلمة

یتم كشف و قیاس درجة التعلم للمهارات الحركیة  المراد تعلمها مع  تحصیل  فرص  تحسین  : ثانیا
.   الحالة المتعلمة

.ریق التقویم العادة التنفیذقیاس بدرجة عالیة و بدقة نقائض التالمیذ وهذا عن ط: ثالثا.
.   تشجیع التالمیذ على روح المعرفة و المثابرة للوصول الرقى مردود حركي اثناء القائهم: رابعا

تعتبر عملیة التقویم كحافز للتالمیذ لبذل اقصى جهودهم العملیة سواء كانت فكریة ام حركیة : خامسا
قصد ابداء لرفع مستولهم التعلیمي 

یضیف  مانیل كورت ان تكمن ضرورة اعطاء التقویم في معرفة النتائج التالمیذ عن ادائهم الحركي ف
وهذا بالمعلومات التي یمكن ان تقدم للمعلمین بعد انتهاء الواجب الحركي تكون اما حول طبیعة اداء 

)2(... الحركة او حول نتائج فعالیة التعلم و خطواته

الداء الحركي للتالمیذ ضروري جدا  فهو یقوم  بالرسال شئ من  التهزیر فتقویم المربي اثناء ا
الفكري الحركي غند المتعلمین فالبد انه یولیه المعلمون اهتمام كبیرا قي كل فترة العملیة التعلیمیة وهذا 

.قصد تعلیل ما توصل الیه قدرات معینة فتعتبر االخطارات حول الحالة التعلمیة ضروریة جدا و مهمة
فالوصعیة البیداغوجیة اثناء التعلم تكون دائما تحث المالحظة المنظمة و المراقبة الكاملة للمعلم فعن 

.طریق المالحظة یمكن ان تقییم المهارات المطلوب تلقینها
فكما اشار ان المعلم دائما یكون یتصور تحت دهنه ما یستمع الیه التالمیذ بعد ادائهم الحركي 

.....)3( .

(1) Maccario,B ,OPcité ( مرجع مذكور ),p47-49.
.145ص ،1987،جامعة بغداد ،الطبعة الثانیة ״التعلم الحركي ״،عبد العالي نصیب )ترجمة(كوریت مانیل )2(

(3) Zimmermann,D,”Questios*Réponses sur L’EPS »Ed :ESP,Paris ,1976,p132.



׃داغوجیة للمربيدور التدخالت البی- 2- 5-2

في السلك  التعلیمي أنا التالمیذ  غیر القادرین على أداء  نیري العدید من الباحثین و المختصی
األعمال المطلوبة من طرف معلمیهم هم عرضة لمشاكل نفسیة تقلل عندهم اإلثارة وحب العمل و الدافعیة 

.نحو التعلم 
و آخرین حیث  یرجعون هذا) ج.بونوم(  Bonhomme.G الحصر المشكلسبیلفنذكر على

لجل أدائهم  االنتباهوجعلأن  ضرورة االهتمام״لكون عدم االهتمام بهم التالمیذ فیشرون إلى
.)1(״یأتي  بنتائج جیدةالبیداغوجیة

شئ من تحقیقأن التالمیذ الذین یعانون من األداء الحركي قادرون على) ج.میسوم( فیعطي  
التحسن

)2(.. لدى المعلم و المتعلم على سواءو الدافعیة نحو التعلم شریطة توفر لدیهم عامال االنتباه و االهتمام 

أن هذا االنتباه  و االهتمام  یكون عن طریق ״و آخرون)  ك.هارن كویست(فمن جهته یري    
الوسائل العملیة المباشرة التي بواسطتها تعتبر إحدى...التدخالت البیداغوجیة خاصة في حالة التعلم إذ

التقویمیة في ةفالتدخالت  التصحیحی....نختار و تصنف المهارات القدرات الفردیة الموجودة عند كل فرد 
عالقتها مع األفراد المتعلمین وهذا خاصة في المجال التربوي ال یسمح  بإجراء  عملیة فرز فقط بل یسمح 

.)3(״...حتیاطات الفكریة المتنوعة سواء كانت ذهنیة أم عقلیة كذلك بتقویم المنابع و اال
( اإلطار حسب  نفسللعملیة التعلیمیة و فيفعن طریق التدخالت البیداغوجیة الضروریة

)4(׃...و آخرون یذكر منها )ج.بونوم Bonhomme.G

ن السلوكات الحركیة و القدرات التي  الدفاعیة نحو تحسین و تطویر عند التالمیذ و المراهقی׃أوال. 
..... تحققها

تطویر القیم ضبط وربط  (تحفیز انتباه التلمیذ و المراهق وهذا  بفتح مجال الثقافي  الواسع ׃ثانیا. 
و الذي یكون میدان الممارسة للنشاطات البدنیة و الریاضیة ) ...السلوك البیداغوجیة مع ما یولیه المعلم 

ع التلمیذ و المراهق على جلب المعارف و المعطیات األزمة سواء كانت فكریة أم حركیة و یدف׃ثالثا. 
.تحقیقها في النظام العیش ة كذلك في مختلف السلوك الحیاة 

(1) Bonhomme.G et coll., « Guide de l’enseignant /comment enseigner l’E.P.S aux enfants :les Activités
, »Tom 2,Ed Revues EPS, Paris ,1994P6.

(2)Missoum.G « Psycho-pédagogie des activités du corps »Ed :Vigot,Paris ;1986,p54.
(3) Harn Quist,K ,Wollf ,P” Réserves d’aptitudes ,leur importance et leur reparation:In Aptitud intellectuelle et

éducation “sous la direction de HASLEY,Suéde;1962,p157.
(4) Bonhomme.G et coll,OPcité,p6.



:تحدید مفاهیم و مصطلحات البحث .
لقد تطرقنا لتعریف المفاهیم العامة للعملیة التربویة في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة ، و كما هو 
معروف أن في مختلف البحوث التي یتناولها الباحث ، نصطدم ببعض المشاكل و التي تعرف في 

ا إلعطائنا في الفصل هذا المفاهیم العامة و الخاصة عمومیات اللغة و تداخل المصطلحات ، و نظر 
.بالبحث ، نعطي بعض المفاهیم التي تكون متغیرات دراستنا هذه

:التغذیة الرجعیة 1.6
یعرف مصطلح التغذیة الرجعیة في علم النفس التربوي ، أنه ارجاع اإلرشادات الى مركز الضبط ، 

و یعرفها فتحي إبراهیم حماد أنها تلك المعلومات  التي 1لمعلوماتأي الحاجة إلى ا... أي زیادة اإلنتاج 
فهي نوع من المعلومات تأتي نتیجة ... توضح الفارق بین الهدف المحدد لألداء وبین أداء المنفذ 

.2اإلستجابة أو أداء خاص
ان الذي یمكن أن نذكر أنه توجد عدة تعاریف خاصة بهذا المصطلح ، حیث البد من مراعاة المید

یستعمل فیه ، ففي میدان التعلیم عامة و التربیة البدنیة و الریاصیة خاصة یمكن أن یكون متشابه كون 
.التعلیم هذه األخیرة تعتبر إحدى المواد األكادیمیة التعلیمیة في المنضومة التربویة

، أي جهاز الكتروني و یجب اإلشارة أن مصطلح التغذیة  الرجعیة ، یأتي من كلمة ذات طبیعة ألیة
.3أي ارجاع المعلومة المباشرة ... و تعني وسیلة تقوم بتنظیم المدخالت و ربطها بالمخرجات 

ومن خالل التعاریف التي تطرقنا الیها، یمكن أن نعرف التغذیة الرجعیة على أنها مجموعة من 
بي المعلم بعد ادائه و انجازه ، سواء المعلومات التي یمكن أن یحصل علیها المتعلم التلمیذ من طرف المر 

.على شكل تصحیح أو تشجیع أو تقییم 

:الدافعیة 2.6
مجموعة العوامل التي تفسر الفعل < ، و معناه motivationتتعتبر كلمة دافع من فعل التیني 

.4أي تحریك أو دفع الفرد...سلوك 
ادثة داخا الكائن العضوي تفرض السلوك ، أو حالة أو ح< فمصطلح الدافعیة من الدافع ، فهو  

ذلك <و هنا یمكن تعریف هذا المصطلح في المیدان التربوي على انه . 5>توجهه لتحقیق هدف معین 

86ص 1971فرنسي عربي ، دار المالیین ، القاھرة انجلیزي:فاخر عاقل ، معجم علم النفس 1
183ص1996فتحي ابراھیم حماد ، التدریب الریاضي للجنسین من الطفولة الى المراھقة دار الفكر العربي 2
544ص 1989كمال دسوقي ، دخیرة علم النفس ، مجلد األول 3
93ص 1955مصطفى فھمي ، الدوافع النفسیة ، مكتبة مصر العربیة القاھرة4
93ص 1998، المكتب الجامعي األزاریطة االسكندریة 3عبد الھادي الجواھري ، قاموس علم االجتماع ، الطبعة 5



أي یعطي سلوكات مقبولة و مطلوبة من ...التحریك بغیة جعل المتعلم یستجیب لمتطلبات البیئة التربویة 
1>...طرف المربي 

لتعاریف و هذا باختالف المیادین العلمیة ، یمكن أن نعرف الدافعیة على أنها تلك ورغم اختالف ا
الوضعیة التي یكون فیها المتعلم بداخله شيء یحركه نحو تغییر أ و اعطاء تصرف أو أفعال و سلوكات 

.التي یتطلب منه ابرازها حسب حاجة البیئة المحیطة به
الدافعیة و االنجاز 1.2.6

طرقنا الى مصطلح الدافعیة ، یمكن أن نربطها في التربوي الریاضي ، على صورة االنجاز و بعدما ت
ذلك االستعداد للفرد في موقف من المواقف االنجاز الریاضي أي " األداء الحركي للتلمیذ ، فهنا نقول أن 

دافعیة الفرد حیث فاالنجاز ، مرتبط بدرجة . 2"االستجابة لحاجات البیئة الخارجیة إلنجاز أداء معین 
.ینصب في اطار تشجیع و كذلك رضا المواقف المعاشة في تلك اللحظة 

فیمكن القول أن الجافعیة و االنجاز یحدث في اطار التعلیم الحركي أثناء استقبال الفرد من التعزیز و 
.المعلومات حول الموضوع و التمرین الحركي

:الكفاءة3.6
3مهارة براعة و مقدرة مهنیة أي أهلیة للقیام بعمل في مجال من المجاالتكلمة الكفاءة لغة هي

هذا فیعتبر مصطلح الكفاءة من المصطلحات التي یستعملها في مجال العمل و المهنة ، كما عرفها 
Reogiers.x س غلى أنها مجموعة من المقدرات المدمجة التي تمكن المتعلم و بصفة .ك.روجیرس
.4هة وصعیة ما و التعامل معها بطریقة مناسبة تلقائیة من مواج

.فهي القدرة على ایجاد حل في مواجهة موقف معروف أم ال بطریقة ارادیة فعالة
:المقاربة بالكفاءة4.6

هناك عدة تعاریف التي تغطي معنى المقاربة بالكفاءة و التي أتت نتیجة صراع بین مدرستین ، 
.بیاجي ، و المدرسة السلوكیة من تأسیس كل من واتسون و بافلوف البنائیة و كانت من تأسیس جون

فحسب خیر الدین المني ، أن المعلم ال یعلم المعارف للتالمیذ وال ینقل الى عقولهم ما یحتویه 
و هنا یقوم ... الكتاب المدرسي لكن یجعلهم في موضع جدید هو معرفة اإلحساس بالمشكالت و حدودها 

و هنا یصبح التالمیذ ... یذ بوضع استراتیجیة ذات خطوات للتاكد من صحة فرص حلولهم هؤالء التالم
.قادرین على استعمال مهاراتهم و قدراتهم المتنوعة في ممارسة متطلبات حیاتهم 

دار الكتاب الجامعي العین االمارات العربیة المتحدة 3أسس نظریاتھ و تطبیقاتھ الطبعة :صاح أحمد الخطیب ، االرشاد النفسي في المدرسة 1
371ص 2009

340ص 2007، مركز الكتاب للنشر القاھرة 6محمد حسن عالوي ، مدخل في علم النفس الریاصي ط2
1237ص 2001، دار المشرق بیروت 2كمیل اسكندر و اخرون ، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، طبعة 3

4
Reogires ,x une pedagogie de l’integration . 2eme edition de boeck université , bruxelle 2004 p44



:بیداغوجیة األهداف5.6
ها المربي ، یعتبر مصطلح بیداغوجیة األهداف حسب عبد السالم عزیزي تلك الطرائق التي یلجأ إلی

deweyفاول من وضع معالمه هو. لتفسیر معنى موضوع معین ، بتشخیصه و مالحظته ، ثم قیاسه
ج ، فهو مؤسس المذهب البراغماتي ، فبیداغوجیة األهداف هي كل نشاط تربوي بیداغوجي .دیوي 

لتقویمه ، تعلیمي ، تتركز على تحدید األهداف المسطرة من قبل ، فتصبح الهدف العام و األساس 
.لیصبح فعاال 

:المراهقة- 7
، أي هي النضج البدني و grow-upأوadolescerie، هي التینیة من معنى كلمة المراهقة 

فمصطلح المراهقة في علم النفس االجتماعي ، هي مرحلة 1.الجنسي و العقلي و النفسي و اإلجتماعي 
إذن حسب التعاریف التي صدرت . 2اشد مستقل مكتف بذاته انتقالیة من طفل یعتمد على اآلخرین ، إلى ر 

، فیمكن القول ، أن المراهقة هي تلك المرحلة الحساسة التي یمر بها الفرد من الطفولة إلى مرحلة الرشد 
.أي الجیر الذي یحدث في جسم اإلنسان من تغییرات ، فتعتبر مرحلة التغییر الفیزیولوجي للجسم 

27ص 1974مصطفى فھمي ، سیكولوجیة الطفولة و المراھقة ، دار مصر للطباعة ، القاھرة 1
181ص1986، دار القلم ، الكویت ،3محمد عماد الدین اسماعیل ، النمو في مرحلة المراھقة ، الطبعة 2



خالصة الفصل ׃
فحیث ذكرنا ،بتحلیل مختلف المفاهیم  للعامة التعلیمیة ،لقد تطرقنا  في هذا الفصل  المتعلق 

من،مرورا بإبراز العملیة التعلیمیة ،التیارات الفلسفیة الخاصة بالتربیة القدیمة و الحدیث البیداغوجیة 
.تفسیر البحوث و النظریات العلمیة المتعلقة بالتعلم

و تمیزه على  باقي  الدروس  البیداغوجیة ،ن إبراز دور درس  التربیة  البدنیة و الریاضیة إ
األخرى و االكادمیة فتكامل،فیه تمارسیجعلنا نتطرق لمختلف  األنشطة  الریاضیة  التي،

نداف  المیداأهترمیهاالسما الذيیدلي للهدف ،بعضها  البعض البدنیة  الریاضیةالنشاطات
.الریاضي و عالقته الهامة بالتربیة العامةالبدنيالتربوي 

و التعلم ،عامةبصفةفي التعلیمضروريشيء عن العالقة  البیداغوجیة،فالحدیث إذن 
.خاصة

التي  یلعبها فتكون ادوار ،أهمیةأكثر وضوح  والعالقةهذه تتجلى،ففي میدان التربیة البدنیة 
عوامل

.و بالدرجة األولي المربي ،السلك التعلیمي
فبروز شخصیة ،التي تحصین التالمیذ ،ألهم  معطیات االدواره ،وجدنا الضرورة الملحة  للجوء 

ذلك باالستعانة بدوره و ،التي تلعب دورا هاما في ربط العالقة البیداغوجیة بین المعلم المتعلم ،المربي
التي تجعل التلمیذ قادرا علي كسب الثقة في النفس و ،كه التقیمي و مختلف التدخالت البیداغوجیة سلو 

.بتحفیز لسلوكه البیداغوجیة من طرف المربي،إرجاع قدراته
الذي سیتناول في الفصول المقبلة  أهم السلوكات العلمیة التي ،فهذا ما یرمي إلیه موضوع دراستنا 

. قتران بالعلمیة البیداغوجیة تحدث عن طریق اال



الفصل الثاني



االتصال و التغذیة الرجعیة في  مفهوم العملیة البیداغوجیة ، الفصل الثاني ׃
میدان التربیة البدنیة و الریاضیة

تمهید׃
الخوض في تحدید فلذلك ارتئینا قبل،راسة عملیة تربویة تحتاج لذكر العوامل المرتبطة بهاإن د

البدنیةالتربیة میدانو في،مفهوم العملیة  البیداغوجیة  إللقاء نظرة حول تحلیل التعلیم بصفة عامة 
مختلف بینلعالقةأي أبراز  ا،بالتعلیم و الریاضیة بصفة خاصة الن موضوع  دراستنا  یتعلق

.البیداغوجیة المكونة لهذا المفهومالعوامل 
حول السیما. زمنیة  متفاوتة فتراتمنذوفیرا من البحوث العلمیةقسط فتحلیل التعلیم اخذ

هذا
.و لذلك رأینا بضرورة التطرق لهذا الجانب محاولیین تحلیله،العمل االجتماعي المهم

إظهار ضرورة״أن،و آخرون )ج.كارلي( Calier ،)س.ولنس( Denlens.C و یذكر
و هذا قصد .........و السلوك البیداغوجیة للتلمیذ) البیداغوجیة(من العالقة بین الفعل التعلیميلك

بموضوعتعلقةالمإظهار األبعاد التعلیمتحلیلفیهدف) 1.(.....الفعال و االنجحمعرفة التعلیم 
بصفة الوصول لألهداف البیداغوجیة في میدان التربویة البدني الریاضي،دراستنا

1-نبذة عن تحلیل التعلیم׃
نظرة حول تحلیل التعلیم العام׃ -1-1

״صعوبته  كون إذ تكمن،) دراسته طبعا ( للغایة صعبالعامالتعلیم بتحلیلإن القیام

الفعل
ةالمؤسس،نذكر،بینها و المتفاعلة ،األبعاد  المرتبطة منیحتوي علي  العدید״التعلیمي 
الخ... التالمیذ و المادة المراد تدریسها،المعلمین،الالحات الرسمیة،اإلدارة،)مدارس(التعلیمیة 

خاصة دراسات میدان ،الدرجة األوليیرجع لها الفضل ب،فالدراسات السابقة المتعلقة بالتعلیم العام״
1910و هذا في سنة . المعلمین المستقبلاختیار و تقویم ،تهدف اإلعطاء حیث كانت،علوم  التربیة

)2.(״بالوالیات المتحدة االمریكة

فیشیر ،منصبه حول تحلیل التعلیم العام ،كانت جل اهتمامات الباحثون خاصة في علوم التربیة
و ) ا.موریسون(وMc-Intyer.Dضرورة  االنطالق  من إشكالیة״إلي ) د.ماك انتیر(من     كل 

Morrison. Aأیدوا ضرورة ״فكذلك )3(״....االختالف الموجود بین المعلمین األكفاء و اآلخرین
)4(״....و هذا في سبیل إیجاد إجراءات علمیة بغیة تحقیق غرض التعلیم العام الفعال،التغیر

(1)Revue internationale : des sciences et de l’éducation physique .N°39, AFRAPS, Fév., 1996,p8
(2)In Bouchnafa.Z, Mémoire magister, Op cité (مرجع مذكور), p50.

(3) Morisson.A, et Mc- Intyre.D, ״profession Enseignant״ Ed : colin, paris, 1975,p 12-13.
.3ص﴾مرجع مذكور ،﴿الدكتورة عفاف عبد الكریم  )4(



إلعطاء نحو الوصول السعيفي،العلمیةالبحوثاتجهتاإلشكالیة فابتداء من هذه
مجالو هو موضوع الساعة في،״الفعالالفعل التعلیمي ״ترمي إلیجاد و إظهار،فرضیات عملیة

للوصولو استراتیجیات العلمیة،مناهجها،حیث یبحثون عن معاییر هذه الفعالیة.التربیة
المتعلقة بنموذج ،العدید من االقتراحات التي اعتمد علیها الباحثون آنذاكهناكبالمقابل...إلیها

حیث یعبر عن متغیرین لھذه  النظریة  و التي ،أن كل ׃كالتالي ، Produit présage
حیث ،دراستناعالقة بموضوعو هذا ما له .)1(״التلمیذیفعلهمعلم ال یترك أن یؤثر على ما

على،...تدخالته،شخصیة ،سلوكه البیداغوجي من بینهم التغذیة الرجعیة( یؤثر المعلم بكل ممیزاته 
.)...تسیر،داغوجي من نشاط فكري أم حركي سلوكه البی(یفعله التلمیذ ما

....أن هناك إخفاق في هذا النوع من البحوث״و آخرون )ر.ب.بیدل ( Biddle.B.R في نفس
و كل،یرمي إلیهاو نشاط المعلم التيحول مهام،للمحتوىتجاهل المحللونحیثاإلطار یرى

و كذي،داغوجي و السلوك التالمیذ أثناء الحصص التعلیمیةالتي لها عالقة به و سلوكه البی،المتغیرات
.)2(״...بینهما القائمالتفاعل

البیداغوجیة،المربيممیزاتبینتربطو التي هي،إن الفوجین من المتغیرات المذكورة أنفا
و التطویر حتىالبحث ةعملیعلیه انصبت،التعلیمیةمع ما یحدث في العملیة،منها و الشخصیة

في كلتا و المذكور 1957عام )   ا.ح.میتزل(ثالثي ثالثي  إلى اوولى  Mitzel.H.E المتغیراو
حیثالعام التعلیمتحلیلحول)4(و لعالوي )3(بوشنافة ׃الدراستینكل منفدرسه،أ نوع 
هذا النموذجبإعطاءقامكالهما

׃یكونو الذي 

ممیزاتبینالمؤثرة العالقةیبینأین، Produit processus

présage الحجرةداخل و هذا كله،)على أطول مدة و أقصرها(المربي و ما یحدث فیه التعلیم 
.)أي كل ما یحدث داخل القسم(التعلیمیة

اختصاصناإال انه لیس ،د من البحوث التي كانت ترمي في نفس المرميفهناك العدی
و وسائل أخرى،التفصیلبنوع من ،تحلیل التعلیم العامعن طریق ،بل تطرقتا لألهم ،دراستهم

،توصف ،أن تسمياستطاعت
﴾ج.دوسلولت﴿ Dussault.G م هذا ما أكدهتقسم و تعد مختلف العوامل المالحظة في األقسا

(1) Dussault.G״la recherche sur l’enseignement :perspectives historiques et Epistémologiques Ed״ : Persses
universitaires du quebec, Montreal, 1973,
P 14-15.
(2)IN, Lalaoui.F,״Analyse de l’enseignement de I’E.P.S ,Mémoire de Magister״ IEPS Alger, 1989, P 56.
(3)Bouchnafa.Z, OP cité (مرجع مذكور), P 52.
(4) Lalaoui.F, OP cité (مرجع مذكور), P 34.
(5)Dussoult.G, OP cité (مرجع مذكور), P



من جراء البحث عن أحسن و أجدر ،ترهانالقي عدة التعلیمو مما تقدم یتضح أن تحلیل
یالقیها في األقوال و طرح كل المشاكل التيفالتضارب״تعلیم فعال״إبرازترمي إلىالتي البحوث 

تفاعلمنالتعلیم حجراتداخلیحدثإظهار ماإلى مهمة فكان تحلیل التعلیم یرمي،التعلیم
(اإلنتاجیةأنماطهأي التعلیمأنماط و كذلك ،) ...شخصیة سلوكه(المربي ممیزات بین مختلف

)و إظهار نتائج إنتاج التعلیمسلوك التالمیذ،تطویر المادة
نظرة حول تعلیم میدان التربیة البدنیة و الریاضیة ׃ -2-1

عن،و الریاضیةالبدنیةمیدان التربیةالسیما،التربويمازال المختصون یبحثون في مجال
التالمیذتلقینمهمةفي،المعلمین و المربینبهالیستعین،ةالتعلمی/أهم الطرق التعلیمیة 

المبتغي یمر عبرالوصول إلى هذافشریطة . ) حركیة(فكریة كانت أم مهاریة ،العلمیةالمعارف
)1(. )میدان التربیة البدنیة و الریاضیة(في التعلیمما یدورمعرفة 

و االستراتیجیاتتالمهارایدرسو الریاضیةالبدنیةالتربیةفي میدان التعلیم فتحلیل 
Delnes.Cتحلیل التعلیم في میدان التربوي البدني ״و آخرون أن)س.دلنس(من طرف المستعملة 

.المربین

).2(1993عام )م.بیرون ( Pieron.Mكما وجد في أعما
یعني معرفة كل،البدنیة و الریاضیةن التربیةفي میداالتعلیمحقیقةمعرفةضرورةإن 

ممیزات المربي  علىیؤثرأننیمك،إن ممیزات المربي״) م.بیرون ( Pieron.M حیث یشیر )
présage) فممیزات الشخصیة كالدافعة و التحفیز تؤثر على ..........سیر العملیة التعلیمیةالمعلم أي

و هذا ما یرمي االرتباط )3(......العلمیة/وجودة في الحالة التعلیمیة مختلف التفاعالت البیداغوجیة الم
أشكال مختلفبینالعالقةلمعرفةاألخیرةحیث تسعى هذه ،الفرضي لموضوع إشكالیة بحثنا 

كبیرة التغذیة و بدرجة( البیداغوجيالسلوك (Produit) و درجة تحفیز و دفع السلوك )الرجعیة
أي إنتاج التعلیم،جیة للتالمیذالبیداغو 

في تنشیطتكمن،المربيممیزات״أن،الكریمعفاف عبدفتضیف في نفس السیاق الدكتورة 
بیداغوجیة تربویةإنتاج سلوكات قصد،دافعیة و تحفیز اكبر لممیزات التالمیذ من سلوكهم و طابعهم

)4(״التعلیمیة متفاعلة فیما بینها قصد إنتاج العملیة 

. 3ص ،﴾مرجع مذكور،﴿الدكتور عفاف عبد الكریم ﴾1﴿
(2)Revue internationale : des sciences et de I’E.P ; OP cité, P 7
(3)Pieron.M, Enseignement des A.P.S״ ; Observations et recherches Ed,״ : université de liège, liège, 1988, P 3-4.

.6ص ،﴾مرجع مذكور،﴿الدكتور عفاف عبد الكریم﴾4﴿



أي بالتحدید في ،ممیزات المربيبالذات نرى أن ،و فیما یخص هذه النقطة،هذاففي بحثنا
لسلوك دافعیتها تحفیزهادرجة معرفةذلك،الرجعیةسلوكه البیداغوجیة الخاصة بالتغذیة

.للتالمیذالبیداغوجي
.بمجال تعلم التالمیذ و ما یدور منه،أن متغیر الخاص״و آخرون )س.سدلن( Delens.Cفیرى

و كما عززتها عدة )1(״كعامل مستقبل من المعلم،أن یؤثر فیه مباشرةللمعلم ،و الذي ال یمكن
1963،عام (بلوم)Bloomأو1979عام (هارنیشفیجر)Harnishferger(مننماذج كل

Carroll(كارول و)1975عام )ویلي.Wileyو
،الجنس(التالمیذممیزات،البیداغوجیةكالوسائل،أن عامل التكیف للمعلم״، Flanders.N

و الذي یتضمن ،سلوكهالتركیز علیها لیربط،و التي یجب على المعلم)...مستوي التعلیم ،العمر
أو أداء التالمیذ سلوك مع،داخل حجرة الدراسة،״التعلم –م عملیة التعلی״التي تحدث أثناء،االداءات

.)2(״لتعدیله أو تحفیزه 
و ،مع سلوك التالمیذ،)ممیزاته(البیداغوجيسلوكه لتكیف یرمى على المدرس أنیجب ،فهنا

.حتى و لو كانت مستقلة عنه،كذلك شروط المادیة الموجودة في العملیة التعلیمیة
كما ورد فهناك،بالغباهتمامإلیهالتطرقیجبهو اآلخر،إن متغیر العملیة البیداغوجیة
بینأو بالحرى،البیداغوجیةخلط بین سلوك المربي و العملیة ،في ذكر الدكتورة عفاف عبد الكریم

بل ،الخصوصتباین  فياو اختالفلیست عالقة،بینهمافالعالقة،التدریس و سلوك المدرسسلوك
.)3(״فسلوك المدرس یحتویه سلوك التدریس . عالقة احتواء
اإلجراءات التي یقوم بها ״،أنها تضیف عفاف عبد الكریم،البیداغوجیة العملیةفمتغیر

أي هي مختلف...........أهداف سبق تحدیدهاالمدرس مع تالمیذه النجاز مهام معینة لتحقیق
.)4(״... تفاعالت و االحتكاك بین ممیزات المدرس من سلوكه مع سلوكات التالمیذال

السلوكاتكانت حولالسابقة و األعمال البحوث ،الریاضیةالبدنیة و التربیةففي میدان
التالمیذ  أتت بنتائجالمعلم و ( 1981یارق  ) Verg أعمال ״أن)س.دلنس( Delens.C في الحصة

.)5(״...ذات ارتباط موجب مع تعلم التالمیذ.) القسم (

(1)Delnes.C et  autres, OP cité (مرجع مذكور), P 8.
(2)Flandres.N., OP cité (مرجع مذكور), P 64.

.151ص،﴾مرجع مذكور،﴿الدكتور عفاف عبد الكریم ﴾3﴿
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(5)Delnes.C et Coll, OP cité (مرجع مذكور), P 8.السابقةالعلمیةالبحوثمنللعدید إن التلمیح
حیث ركزت هذه األعمال حول ،البدني و الریاضيالتربويفي میدانخاصةجدا ضروریا

.في حجر التدریسبالتالمیذالمتعلقةو كدي،السلوكات البیداغوجیة للمعلمین
البیداغوجیة و كذلك حالة بالعملیةفكانت نتائج البحوث نحو إظهار العالقة بین المتغیرات الخاصة

.التعلم للتالمیذ
Produit processusحیث ركزت على نموذج التعلیم ( 1981یارق  Verg) فمن بین

الجانب الحركي و العاطفي في أي كل ما یتمیز به المعلم نحو ما تعلمه التالمیذ منلاألعمال هي 
.)1(التعلیم 

األعمال هي و التي أظهرتها هذه،أثناء حصص التعلمیةالمعلمسلوكمتغیراتمن أهم إن 
مع جل سلوك ) االرتباط(و إبراز العالقة و التي لها اثر واضح في تحصیل״التغذیة الرجعیة ״بالطبع 
׃فنذكر من بین األعمال. التعلم/یم و هذا في حالة التعل،التلمیذ

فأوضحت أن ،1990عام )   م.بیرون( Pieron.M و) كاریرودا كوستا( Carreiro Da

Costa.F التعلم و قابلیة من،التغذیة الرجعیة للمعلم لها عالقة ایجابیة مع شروط التعلم للتالمیذ
.)2(اغوجي كذلك درجة التحفیز و الدافعیة لسلوكهم البید

.و الذي رأینا التطرق إلیه،حیث هذا األخیر له عالقة بموضوع دراستنا
مفهوم العملیة البیداغوجیة للتعلیم ׃ -2

محاولة تعریف ׃ -1-2
ترمى للتعریف بالعملیة ،لقد كانت جل المحاوالتProcessusأثناء العملیةما یجريلتحدید،״

اشرناكما للمعلم وهذاالمهام البیداغوجيتفسیر عامل نجاحلضرورةانت تلحفك،التعلیمیة״أي 
سابقاإلیه

یرمى،المعلمینالمهام البیداغوجي و كفاءةأن تطویر نجاح ״و آخرون ) س.دلنس(
بین ما ،حول ما یحث في حجرة التدریسقصد المعرفة الجلیة .......الفعل التعلیميبالضرورة لتفسیر 

.)3(״... و هذا سبیل تلقین المعارف و المهارات الحركیة ،و ما یبذیه التالمیذ،یعطیه المعلمین
لكل وضعیة تكون فیها ״...هذا في حجر التدریسو،״العملیة״الدكتور فاخر عاقل یعرف هذه

.)4(״... لتقین التالمیذ)المدرس(بوجود المعلم،أین تنجم عنها عالقات بین األفراد،مجمل التفاعالت

(1)Revue internationale : des sciences et de l’éducation physique ; OP cité, (مرجع مذكور) P 7
(2) Careiro Da Costa.F,Piéron.M״ comparaison de deux classes selon les progrès de leurs éléves״ Revue

d4E.P,N°30 ,1990,P59.
(3)Delnes.C et Coll. in : Revue internationale , OP cité (مرجع مذكور), P 8.

.16ص ،﴾مرجع مذكور،﴿الدكتور فاخر عاقل )4(



التي تنتج في ،مجموعة من التفاعالت״للعملیة البیداغوجیة أنها عبارة عن ، ( ل.هینال )Heinila .L

و ،محددة بعوامل الوضعیة األولى و كذلك للبیئة المحیطة،ألفرادبین بعض ا،أزمنة مختلفةفیشیر
.)1(״... هذا قصد تلقین التالمیذ و تطویر معرفهم عبر األهداف المحددة

׃على النموذج التالي دفهنا تستخلص هذه العملیة باالعتما

النتائج           الوحدات                          اإلطار المرجعي      العملیة        

شكل 3׃نموذج ״العملیة ״للتفاعل في التعلیم لمیدان التربیة البدنیة و الریاضیة 
(1997 ،Heinila.L مذكور عن طریق  )

دراسة الیومحدإلىتبقي،البیداغوجیةو تفسیر العملیةإلظهار ،المحاوالتمجملففي 
و ،التعلم/حالة التعلیم فيالمتفاعلة في محیط تربوي،مختلف السلوكات البیداغوجیة للمعلم و التالمیذ

.ذلك في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة 
׃ المدرس) السلوكات البیداغوجیة للمعلم( -2-2

یلعب دورا كبیرا فلوال وجدوده ،فاعل السلوك البیداغوجي للمعلم أثناء المسار العملیة البیداغوجیةإن ت
.لما تحدث هذه المسیرة التربویة 

المسببات إلحداث التعلم كأحد،المربيأن سلوك״،و آخرون)ب.سولوس( Swalus.P فیرى
كل من
.)2(״... إلنجاح العملیة التعلیمیة ،یذ الناجحزیادة على تحفیز السلوك التالم...الحركي

(1)In Bouchnafa.Z , OP cité ,(مرجع مذكور)
(2)Swalus,Pet Coll.,״regards sur l’éducation physique : analyse de son enseignement à l’école primaire״
Ed :I.E.P.R ; Louvain la neuve,1988,p145.

لمعلم ا

التالمیذ 

عوامل        

الوضعیة      

األولى  

نتائج التعلمالتعلیم         



الوظائف كانت إذاإالال یكونالبیداغوجيأن المسار״،بیوكر.ا.تشالزففي تعلیق 
كي تنجح العملیة ،فال بد من إحداث أداء المعلم. رالبیداغوجیة التربویة للمعلم تلعب مهامها المنتظ

.)1(״... ....التربویة  
و التي لها عالقة ،للمدرساغوجیةالبیدالسلوكاتذكر أهمسنحاولفیما یخص دراستنا هذه 

.وصلة وطیدة بموضوعنا
أهم أشكال ،بإظهارذلك،و التلمیذالمعلم بینالتحدث على التفاعل،لقد رأینا من األجدر

و في ،التعلیم عامةالعلمیة في مجالالدراسات من فقد أشارت العدید . االتصال اللغوي أو الحركي
. التربیة البدنیة خاصة إلى نماذج السلوكات البیداغوجیة للمعلممیدان 

........و الوظائف لدى المعلمین البد من معرفة أهم السلوكاتانه״،) م.بییرون( Pieron.M

فیذكر 
فلكل وظیفة أهمیتها و إطار.......ةإذ عن طریقها یقومون بالتفاعل أثناء مزاولتهم للعملیة التعلیمی

بمعرفة أهم البدنیةفعن طریق ما ورد یمكننا إیجاد صور التفاعل أثناء حصص التربیة״...استعملها
.السلوكات البیداغوجیة للمعلم

نضع أن یجعلنا،االخريالمیادینباقيعلىو الریاضیةالبدنیةالتربیةمیدانإن تمیز
و ،السلوكاتالفرق فيبفرص ذلك. الریاضي الحركيفي المیدانالعالقة بالوظائف المتعلقة بالمعلم 

( التنظیم ،)العرض المباشر (من اتصال لغوي و حركي ،التي نراها ال تخص إال حصته التعلیمیة
و التغذیة الرجعیة التي بدورها یراها ،)و الوسائل البیداغوجیة المستعملة بكثرة في هذا المیدان ،للتالمیذ
...أهمیة من حیث معرفة تطورات العملیة التعلیمیةأكثر 

ارتأینا ذكر الوظائف البیداغوجیة المتعلقة بموضوع دراستنا و التي سنتطرق إلیها بشكل ،فلهذا
.معمق

.31ص﴾مرجع مذكور ،﴿ترجمة دكتور حسن معوض و آخرین ،بیوكر.أ.تشالز﴾1﴿



3-االتصال ׃
׃تعاریف-3-1

،فیعتبر هذا األخیر. ״االتصال״أننا نقوم في كل لحظة من حیاتنا الیومیة بعملیة  ،الشك فیهمما
قصد انجاز عالقة اجتماعیة سواء . العالقات و االرتباطات بین األشخاص أو شخصین،جل االحتكاكات

.كانت جماعات صغیرة أم داخل المجتمع
المربي یتصل بالتالمیذ عن طریق إعالمهم بكل على ان،یري لالتصال،ففي میدان التربوي

و هذا كما یقدمه )وهو التلمیذ (و المستقبل )وهو المعلم (فتكون العالقة مباشرة بین المرسل ،المعارف 
׃04في شكل رقم )ب .شازو( Chazaud.P

.(1)Chazaud.Pبین شخصین حسب الشكل رقم4׃عملیة نقل المعلومات عن طریق االتصال المباشر
أي االتصال ،فنشیر إلى هذه العملیة أي االتصال یمكن أن تكون على شكل تبادل في المعلومات

ففي العالقة بین .......هو عملیة  تبادل بین المرسل و المستقبللإن االتصا״)م.بوستیكالمتبادل  
Postic.Mفیفسر

و یقوم كذلك ،یأخذها،التلمیذ كمستقبلو بدوره،المعلوماتمنح یلعب المعلم دور،المعلم و التلمیذ
׃كمایلي 05فیعطي نفس الباحث نموذج لعملیة االتصال شكل رقم . )2(״....بإعطاء استجاباته

﴿3﴾.

Postic.Mو المستقبل (التلمیذ)،حسب الشكل رقم05׃عملیة تبادل االتصاالت بین المرسل (المعلم )
(1) Chazaud.P, OP cité (مرجع مذكور), P250.
(2) Postic.M,״la relation éducative״Ed :P.U.F,Paris, P84.
(3) Postic.M, OP cité (مرجع مذكور), P85.

المستقبل     المرسل      

استجابات و اقتراحات التلمیذ       استقبال

﴾المستقبل ﴿التلمیذ ﴾المرسل﴿المعلم



طرف منالمعانينقل العملیة التي یتم عن طریقها ״على انه״االتصال״فیعرف شلبي كریم
׃و على هذا فان عملیة االتصال تشمل على العناصر الرئیسیة التالیة. مستقبلأو بین مرسل و،إلى آخر

.)1(״مستقبل - وسیلة- رسالة-مرسل
ثالثة إلى وجود،تؤولاالتصالالبحوث حول العملیة إن كل التعاریف التي ترمى إلیها 

یكون  االرتباط  ذو اتجاه  ،النوعهذاففي ،״أحادي االتجاه״فاألولى هي عبارة عن اتصال،أنواع
.)بین المرسل و المستقبل (واحد 

ثنائي ״فیعتبر كاتصال،انه یوجد نوع آخر لعملیة االتصال،״السیبرنتكیة״فیرى في النظام
06و هذا كما هو ظاهر الشكل رقم . حیث یكون مسار المعلومات متبادل في كال االتجاهین،״االتجاه

׃لي كالتا
321

4

﴾التغذیة الرجعیة﴿رجوع المعلومات 

السیبرنتكیة ״ ثنائي االتجاه حسب״ الشكل رقم 06׃مراحل عملیة االتصال ذو،

یرمي ،االتصال المتعددنأ״،)ب .شازو( Chazaud.P و هذا ،فیوجد نوع ثالث لعملیة االتصال
.)2(״... لتطویر العالقة التربویة بین أفراد الجماعة،وهذا... إلى إبداء المعلومات عند التالمیذحسب

فهو یربط،یميالتعلعلى انه فعال في میدان التربوي،ینظر لهذا النوع،فمن خالل هذا التعلیق
.)التالمیذ(و كدي عدد من المستقبلین)المعلم(بین المرسل 

،و هذا یكونتمر بعدة مراحل،هي عملیة معقدة،یمكن القول أن االتصال،فمن خالل التعاریف
.عن طریق إعطاء المعلومات بین مرسل و مستقبل
العناصر القاعدیة لعملیة االتصال ׃ -2-3

و هذا ،تبادل المعلومات،أن االتصال هو عملیة یمكن أن تحدث عن طریق،ذكرنا سابقاكما 
العملیةتحویه هذهیمكن أن یكون حسب ما ،فیمكن أن نقول أن االتصال،حسب نظام السیبرنتكیة

.عناصر أساسیة ،فتكون هذه األشكال من االتصال)النماذج(على أشكال مختلفة،المعقدة

.221ص،1989،القاھرة ،دار الشروق،الطبعة األولى״عربي/انجلیزي،معجم المصطلحات اإلعالمیة ״شلبي كرم /د﴾1﴿
(2) Chazaud.P, OP cité ,(مرجع مذكور) P170.

المرسلالمستقبل عملیة االتصال



یمكن،قاعدیة أساسیةعناصر،تحوي عليإن قواعد عملیة االتصال،)ب.شازو( Chazaud.P

،) المعلومات(الرسالةیعطيالذيالتعلیمي و هذا عند المعلملتربويمیداننا اأن تكون خاصة في
)1(׃أو باالحري یعطي التعلیم 

في ،و التي توضح في عالقة بین مرسل و مستقبل،حیث هي تقنیة صعبة،معرفة فعل االتصال
.كل تبادل المعلومات اللغویة أو أخري

معرفة ....نقلها و التأكد من وصولها،إعطاء شكل رسالةأي ،لالتصال یجب معرفة األداء
لیتم التقاطها من ،حیث البد من تبسیطها بفعل المربي الذي یلعب دور مرسل،المعلومات المراد إیصالها

.طرف التالمیذ
و هم یعرفون شخصیا تحفیزاتهم،) المرسل و المستقبل(إن األفراد الذین یتصلون بینهم 

فیما یخص ظروف ،لبین المرسل و المستقبالعالقةیمكن معرفة.....حالتهم العاطفیة،هماحتیاجات
في انه البد ،فیما یهمنا.....و كذلك اإلقناع و االقتناع بما یمكن وارد بینهم،ظروف التأثیر،التفاهم

یقوم ،أن المربيأي یمكن القول . أن یتعرف المربي عن ضرورة إصدار المعلومات بشكل یكون مفهوم
باالتصال لتحلیل سلوكه التعلیمي ذلك انه یضع كل الوسائل البیداغوجیة سواء كانت معنویة أو مادیة 

.إلعطاء اتصال فعال
3-3-مختلف نظریات االتصال׃

العملیة في المیادین العلمیة  ففي میدانناتطبیق هذهإن نظریات االتصال مختلفة باختالف
.یمكن إعطاء أهم النظریات لالتصال،بصفة عامة و في میدان التربیة البدنیة و الریاضیةالتربویة

تسجلكانتالحركيالتعلم خاصة في میدانبصفة إن الدراسات״) ب.سیموني( Simonet.P

- تقوم عبر مخطط التحفیزفكانت جل السلوكات اإلنسان. ) السلوكي(قي التیار البیهافیوري 
)2(״االتصال....أي،فكانت تسجل عبر مختلف العملیات المتبادلة بین األفراد....  االستجابة

أن مختلف االحتكاكات بین األفراد وكدي التفاعالت خاصة في مجال ״فیضیف أیضا سیموني 
كانت توحي ،كمستقبلللمعلومات و التلمیذالمعلم كمرسلالسیما عملیة االتصال بین،التعلم الحركي

)3(״.... لوجود نظریتین هي البیبرنتكیة و نظریة اإلعالمیة

׃فیشیر نفس الباحث إلي أن

و من ..... هي لرسالة منقولة من مرسل إلي مستقبل،تري أن عملیة االتصال،نظریة السیبرنتكیة״
)4(״.ن المرسل و المستقبلتكون مشفرة و مفهومة عند كال م،المهم أن الرسالة هذه تحوي علي معلومات

Chazaud.P,OP cité (مرجع مذكور), P 252.
(1) Simonet.P, Apprentissages moteurs : processeur et procédés d’acquisition « Ed : vigot,coll : Sport

+ Enseignement, Paris, P 24
(2) Simonet.P, OP cité (مرجع مذكور), P25.
(3) Simonet.P, OP cité ( ع مذكورمرج ), P25



االتصال بین األفراد عدةأنها تلعب عملیة ،) ب.رویتي( Rouiti.p ،اإلعالمیةفبالنسبة للنظریة 
الجانبفي توطیدفیندرج ذلك ...لجعل أفعالهم و سلوكهم ،مهام في تحدید المفهوم الحقیقي

كما تعطي أشكال االتصال من فهم ... خلق اإلطار المعرفي لتفسیر و فهم االتصال ......العاطفي 
اللغوي لها ذلك 

)1(....فیما بینها،و كدي اإلحساس بین عناصر المتصلة...عن طریق الرموز

تبادل ضمنتندرج،نظریة االتصاللوجود في هذا الشأن،س.الدكتور لزعر،فتعزز ما ذكرناه
أین یكون تبادل الرسائل لها ...یتین المتصلة بینهماو هي نظریة المزهر ،األدوار قي سرد المعلومات

)2(״..معاني

الرسالة أن الفرد كعلبة سوداء و التي تستقبلاإلعالمیةتري النظریة،للفردففي السلوك الحركي
׃07و الذي یبینه الشكل رقم ،المتكونة من المعلومات الوسطي الخارجي

النظریة اإلعالمیة المطبقة  في السلوك الحركي (األداء). ׃ الشكل رقم 07
یري أن عملیة االتصال تكون ״،إن في حالة التعلم الحركي،) ب.رویتي (فمن جهة أیضا یري 

فیضیف بدوره)3(״..حیث تكون إما طبیعتها لغویة أو بصریة،في شكل دائم بین المعلم و التالمیذ
عملیات تطبق،الحركيالنشاط میدان انجازإن في״،و آخرون)ا.بایر( Bayer.E

برموز و إشارات ذلك باالستعانة ،باستعمال العرض المباشر....االتصال علي أشكال اتصال شفوي 
)4(״.....لها معاني معروفة عند كال من المرسل و المستقبل

أن المعلم لمادة التربیة بالضرورةالممكن و هذاانه من)د.زمرمار( Zimmermann.D

المهم استعمال الجانب ...و ذلك إللحاق الرسالة للتالمیذ،یتصل باستعمال جسمه،ففي نفس یشیرالبدنیة
)5(״....البصري في عملیة االتصال یعطي بالضرورة الفهم الجید لألداء الحركي المراد تعلمه

،قسم اإلعالم ،״االتصال و السلوك اإلنساني ״،ماعیل الخطیبعمر إس/ ترجمة د،ب .رویتي﴾1﴿
.69ص. ،1991جامعة الملك السعود׃كلیة اآلداب 

.1996.ر.ب.معھد ت،جامعة الجزائر،دروس و محاضرات في النفس االجتماعي ،لزغر سامیة/ د﴾2﴿
.178ص ﴾مرجع مذكور﴿،عمر الخطیب/ ترجمة د ،ب.رویتي﴾3﴿

(4) Dictionnaire, « Des Science de sport «. Ed : verlag, R, F, A,1992,P 294.
(5) Zimmermann.D, OP cité (مرجع مذكور), P131.

﴾التلمیذ﴿التحلیل
المخرجات       

المخدرات﴾االستجابة الحركیة﴿



میداننا خاصة في،الفرداالتصال عند انه من الواجب فهم مختلف وسائل،الذكرو نشیر 
ذلك في سبیل إعطاء التالمیذ االستجابة ،االتصال باستعمال الجسم أو احد أعضائهالذي یكثر فیه،

و قیاس أدائهم على بتقییمفیقوم المعلم بالتالي،الحركیة على شكل سلوكات تكون في إطار الموضوع
.״التغذیة الرجعیة ״شكل بیداغوجي یدعي 

׃التغذیة الرجعیة -4
ینصب موضوع دراستنا في میدان التعلیم أي حالة التعلیم و التعلم فالتغذیة الرجعیة هي إحدى 

المعلم على استجابةدقیقأو بشكل ،بها التعلیم إرجاع المعلوماتمتغیرات دراستنا هذه فیقصد
و كذلك توجیهه ،إما لتقییمه و إعطاء درجة نجاحه أم العكس،األداء و السلوك البیداغوجي للتلمیذ

.إلعادة األداء السلیم و لكن ما هي التغذیة الرجعیة ؟
׃فتعار ی-4-1

تختلف التعاریف حول مفهوم التغذیة الرجعیة و هذا باختالف المیادین العلمیة و كدى مواضیع 
میدانالرجعیة في إطار عالقتها بالالتغذیةمفهوم وصفة دراستنا فسنحاول التعریف في شكل بسیط 

األفعال التي یقوم بها ׃״ففي قاموس علوم الریاضة یعرف التغذیة الرجعیة على أنها عبارة عن .التربوي 
.  )1(״... معطیات المخرجات للمستقبل لنظام دینامكي على المعطیات المدجالت للمرسل 

ر الذي ینجر عنه أفعال ذلك التأثی״،فیضیف لهذا مفهوم خاص بالسیرنتكیة على أن التغذیة الرجعیة 
تسییر كل األفعال و فيعلى المركز المتحكم و المعدل،من رجوع المعلومات و التصحیحات 

في عملیة التعلیم و بالضبط ،الرجعیة في میدان التعلیم أن التعریف الخاص للتغذیة).2(״.. السلوكات 
یقصد ،للمعلمبالنسبةالرجعیة و التعلم التغذیةفي عملیتي و مساري التعلیم״یشیر إلیه و التعلم،

التي نقلت عن طریق رجوعها من المستقبل كنتیجة ،كل النصائح و األوامرBayer.E(أ.بایر)أنهابها
)3(״... التعلم 

،التغذیة الرجعیة أن ) م.بیرون ( Pieron.M في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة یشیر 
بالعالقة بالمهمة و األداء لمختلف السلوكات الحركیة للتالمیذ و هذااستجابةرة عنعباهي״

.)4(״المطلوب  
الحركي لدىالسلوكیتدخل ״أن ،)ج.بیاجي( Piaget.J ،فیما یخص األداء و السلوك الحركي

. مقارنة بما تولیه تلك األفعال و هذا،أو تبدیلهابغرض تغییرحاالته،األفعالالفرد من جراء تلقیه جملة
.)5(״

(1)Dictionnaire,״Des science du sport״OPcité(مرجع مذكور), P 521.
(2)Dictionnaire,״Le petit Larousse״Ed : Hachette, Paris,1986,P407.
(3)Dictionnaire,״Des science du sport״OPcité(مرجع مذكور), P 419.
(4) Pieron.M,״pédagogie des activités physiques et de sport Ed״ :RevueE.P.S,col,Recherche et formation,
Ed :Février1992,Paris,1986,P31.
(5) Piaget.J,״le comportement moteur de l’évolution״Collections idées, Ed :Gallimare,France,1976,P7.



ضروریة حیث تحدث بعد ما یقوم التلمیذ بتنفیذ سلوكه ،الحركيفتكون التغذیة الرجعیة في النشاط
التلمیذ فصد مساعدة،التعزیزات و كدي التصحیحات،و هذا یكون بتلقیه لمجمل المعلومات،الحركي

.)سلوك التلمیذ(في تعدیله أو إعادة القیام به 
جمل المعلومات التي یسردها أن م״فاخر باقر و آخرون حفي نفس السیاق یضیف الدكتور صبا

فعالة في عملیة التغیر التي تحصل عند تساهم مساهمة،المعلم من جراء مالحظته ألداء التالمیذ
.)1(״...ذلك یدفعهم إلى التعلم ...هؤالء التالمیذ 

عن سواء كانتاالستجاباتعلى أنها،الرجعیةیمكن تعریف التغذیة ،فمن خالل ماورد
التي یعطیها المعلم بعد مالحظة ألداء )...توضیحات و أوامر،تصحیحات،نصائح(طریق معلومات

...و هذا بغرض تعدیله و توجیهه حسب ما اراده و بینه المعلم ،التلمیذ
׃أنواع التغذیة الرجعیة -4-2

التغذیة الرجعیة ففعل . في حالة تعلمكل فردعملیة معقدة یقوم بها ،إن عملیة التغذیة الرجعیة
،النشاط الحركيو سلوك معین ففي میدان ممارسةمعلومات،معطیات،لحالةهي عبارة عن تقییم

أثناء لحظة و هذاكلیقوم في،بإبداء قیاسه ألدائه الحركي) المعلم و التلمیذ (یقوم الممارس 
.   )2(״... ممارسته بتقییم سلوكه الحركي 

... التغذیة الرجعیة تستعمل في نظریة ضبط السلوكي״ورها تري رمزیة الغریب في هذا السیاق أنبد
بتقییم حیث یمكن للفرد أن یقوم...داخلیة و خارجیة ،أین یمكن فصل نوعین من التغذیة الرجعیة
.)3(״... سلوكه بنفسه و یمكن آلخرین أن یقوموا بهذا 

و التقییمات ك القیاساتتل״أنهاعلى) ب.سیموني ( Simonet.P ،فالتغذیة الرجعیة الداخلیة
یشیر إلیها

یقوم التلمیذ أثناء إبدائه ألداء حركي فهنا .)4(״... التي یقوم بها الفرد أثناء معرفته لنتائج فعله الحركي 
.و هذا دون تدخل شخص لمساعدته،بمعرفة نتائج نجاحه،معین

نسب و فیقوم بدوره بتحدید،السلةكرة فيأم إخفاقه هنجاح تمریرا ت،لتلمیذمعرفة ا،فمثال
.التي كان بصدد القیام بها،محكات حالته

بنفسه درجة النجاح و اإلخفاق معرفةو ،تقییمالفرد یمكن״أن) ب.مكاریو( Maccario.B

فیضیف
.)5(״... یة تقییمیة داخلیة فتعبیر عمل... أثناء ممارسته لفعل حركي ما

.15ص ،1976مركز البحوث النفسیة بغداد ،״تحلیل التفاعل اللفظي بین المعلم و التلمیذ״الدكتور صباح باقر و آخرون ﴾1﴿
(2) Maccario.B, OP cité (مرجع مذكور), P 6.

.452ص ،1977،ھرة القا،مكتبة االنجلو المصریة،״دراسة تفسیریة توجیھیة ״رمزیة الغریب ﴾3﴿
(4) Simonet.P, OP cité (مرجع مذكور), P38.
(5) Maccario.B, OP cité (مرجع مذكور), P 43.



الداخلیة هيالرجعیةالتغذیة״أن ....و آخرین) س.دیروش( Drioche.C في میدان التعلم و
ذلك بالمالحظة الذاتیة ،البیداغوجیةیري تلك الحالة التي یتعرف التلمیذ علي نتائجه ألدائه،التعلیم

) 1(״...له

بها التلمیذ من یقومعبارة عن عملیة داخلیةالداخلیةأن التغذیة الرجعیة،فهنا یمكن أن نقول
.جراء معرفته لنتائج سلوكه الحركي دون تدخل أي شخص سواء كان زمیل أو المعلم

و یجب ،ضروریة للتلمیذ،أن التغذیة الرجعیة الداخلیة״أن ،)س.دریوش(أي ،فیشیر نفس الباحث
خفاق أدائه،أن نقوم بتطویرها ٕ )2(....عن طریق معرفته للكیفیة التي یدرك بها فرص نجاح وا

قصد ،خاصة في حالة التعلیم و التعلم،فتلك التي یقوم بها الفرد،أما التغذیة الرجعیة الخارجیة
عن طریق،أدائهنتائجیتعرف التلمیذ عن فهنامعینمن نشاطقام به ما اخطر المتعلم عن

).....الزمالء(المعلومات و التصلیحات التي یقدمها المعلم أو أشخاص آخرون
یعلملما،معینلشئ أن هناك معرفة لنتائج التعلیم״،)م.رونشالن( Reuchlin.Mففي نفس

منتظمة و نسبیة وهذا یعطي تغییر في سلوكه بطریقة....المعطیاتالفرد عن طریق تلقیه لمختلف
)3(״...دائمة

انه یوجد للتغذیة الرجعیة للمعلم ،)م.دلمان( Delmlle.M و)م.بیرون( Peiron.M الصددنفسفي
من ...تعزیزي و تحفیزي،نوعینفيیتمثلاجابيلنشاط الحركین اثرفي ما یخص إبداء التالمیذ

جهةمن،المعلومات المتصل بهابسببو هذا ،النشاط الحركيلنتائججهة تطویر نوعي
یقوم عن طریقهاالتي المعلومات تلك،أن التغذیة الرجعیة الخارجیة،فهنا یمكن القول)4(״...أخري
.......فیقوم بتعدیله أو تغییره،نتائج سلوكه الحركيبمعرفة،التلمیذ

׃مصادر التغذیة الرجعیة -4-3
فاستعمال ،بتعدد سبل و طرق استعمالهاو هذا،مختلفة و متنوعةمصادرالرجعیةللتغذیة

.و هذا لتعدیل أو تغییر سلوكه الحركي،تؤذي حتما لتعزیز استجابة التلمیذ،أي منها لهذه العملیة
الوقوف قصدو التعلمي لدي التالمیذالسلوك التعلیميفترمي هذه المصادر لغایة واحدة تقییم

.و حتى یتسنى للمعلم معرفة نتائج تعلیمیة ،الدائم علي أعمالهم البیداغوجیة

(1) Drioche.C et Col, -Les feedbacks emis par les enseignants lors des situations d’enseignants״
apprentissage ״ Revue S.T.A.P.S, N° 30, Vol.14, Paris, 1993, P17.

(2) Drioche.C et Col,OP cité (مرجع مذكور), P 18.
(3) Reuchlin.M,״Psychologie״,Ed : P.U.F, Paris, 1977,P 125.
(4) Peiron.M Delmelle,״Le retour d’information dans l’enseignement des A.P״Revue de Motricité״

Humaine ״ , N° 1, Paris, 1983, P 12.



و هي معلومات علي شكل بصري ،تغذیات رجعیةحیث یتلقي التالمیذ،فهناك مصادر خارجیة
)1.(و سمعي

یتولد للتلمیذ ) ....الید،األصابع(بأعضاء الجسم ،باستعمال أشیاء ما،فاستعمال إشارات
أو سلبیة ایجابیة تقدیرات سواءقیهو كذلك من جراء تل. الحركيمعلومات بصریة تعزز من أدائه

فالمصادر .....الرجعیة السمعیةفتسمي بالتغذیة،یتولد لدیه إشعار عن ما  أبداه.....ال،نعم ،مثال
)2(.....من شعور و إحساس ،تعتبر كمعطیات داخلیة،للتغذیة الرجعیةالداخلیة

ترمي ،تتولد تغذیة رجعیة داخلیة،اب شعوره بالنجاحینت،فمن جراء قیام التلمیذ بنشاط حركي معین
.كذلك اإلحساس بعدم الرضا عن السلوك الحركي یتولد لدیه نفس الحالة السابقة. إلكمال ما قام به

أن ״،فهنا یري أمین أنور الخولي،فتكون متداخلة،فهناك مصادر من جهة أنها تتعدي االخري
معلومات و كذلك یتلقي،جراء إحساسه بعدم القیام بما یطلبه المعلممعلومات منالتلمیذ یستقبل

)3(״.....مع إشارة عدم رضا المعلم،كشعوره بالخطأ من جراء إبدائه الحركي،المعلم في آن واحد

׃أهمیة التغذیة الرجعیة -4-4
یمكن لتلمیذ معرفة قهافعن طری،تعتبر التغذیة الرجعیة من أهم الوظائف البیداغوجیة للمربي

.فیسعي إلي تعدیل سلوكه أو تغییره حسب متطلبات الحالة التعلمیة الموجودة فیها. نتائج أدائه
ال سیما في التعلیم ،أثناء عملیة التعلیمالرجعیةأهمیة دور التغذیةلنا تتجلي،فمن هذا المنطلق

بها التغذیة التي تقومةاألهمیة االیجابیهم علي هذهالحركي فلقد ركز العدید من الباحثین في أعمال
و)  ج.بیرون(Peiron.Mالتي الفعال الدور حول–)4(1981عام  )م.بییرون(الرجعیة فعلي 

Piron.Gالتعلمنحوالتالمیذزیادة استجابةفي الرجعیةالتغذیةأبحاث تقوم به أشكالغرار
للتغذیةالكبیرةاألهمیةأوضحت التي)5(1981عام )ب.یارق(أعمال إلية باإلضاف.الحركي

عباالندفاالرجعیة و عالقتها
)س.دریوش( Drioche .C .األداء الحركياالنجاز وفي نحو  المشاركةللتالمیذاالیجابي

التغذیة (التعزیزیة المعلوماتإلیهاترميالتيةاثبتوا األهمیة االیجابی. )6(1993بدورهمو آخرین عام 
)الرجعیة

الخ.....في تطویر و تحسین الفعل التعلیمي لدي المربین
الحدیث عن بالضرورة یلزم ،الرجعیةالتغذیةتكتسیهاالتيإن التحدث علي األهمیة الكبرى

.  أخبار و معرفة التالمیذ لنتائج أدائهم الحركي
(1) Peiron.M et Delmelle, OP cité .P 13 ,(مرجع مذكور)
(2) Reuchlin. M, OP cité (مرجع مذكور), P 126.

.140ص ﴾مرجع مذكور﴿أمین أنور الخولي ﴾3﴿
(4) Delens.C et Col, OP cité (مرجع مذكور), P 8.
(5) Delens.C et Col, OP cité (مرجع مذكور), P 8.

(6) Drioche.C et Col, OP cité (مرجع مذكور), P 8.



معرفة النتائج ׃
التالمیذالمعلومات التي تجعلالتي تلعبهالفعال للدورتطرقواالباحثینمن هناك العدید 

،المتعلمینلديالنتائجمعرفةأن״1969عام )  أدامس(Adamsفیذكر.یعرفون نتائجهم
)1(״.....مستوي نتائجهمطویر لتبالضرورة یرمي

منه تجنيإلي الدور األساسي التي،)2(1983عام )رامال( Ramela ترمي،ففي نفس المجال
ینتج عن ،بالتاليالحركي وفي السعي لتطویر أدائهم،أعمال معرفة التالمیذ لجل النتائج و سلوكاتهم

.تحسین سلوكهم البیداغوجیةهذا
النتائج و الدافعیة ׃ معرفة

أدائهم مع تطور حولالمتعلمین قي دراسته حول العالقة بین معرفة  النتائج لدي)فروم( Vroom

״ماألولي إعالمیة و الثانیة الدافعیة و التحفیزیة  نحو التعل،اهمیتینأن لمعرفة النتائج״،التعلیم لدیهم
النتائج عن طریقأن معرفةضروريبات من،انهالباحثنفس یريففي نفس السیاق)3(

هذا معین وأداء للتعلمكبیرة مجهوداتتكون للفرد )المعلومات المتصل بها(الرجعیة التغذیات 
.   بعكس الحالة التي تنعدم فیها ادني شروط االتصال،تدفعه لذلكالتيللدافعیةراجع

المتعلم الشخصیعرفأنمن ضروريانه״،ر عبد الحمید جابرمن جهة یري الدكتور جاب
)4(״....لذلكیدفعهو حتى یحصل علي شئ معین،بهالقیامیالحظه قصدو،حول الشئ  المتعلم

׃نفس الباحث موقف التعلم علي الشكل التاليفیعطي
عدم انجاز الفعل

بشكل جید

نحو الھدفشخص متعلم                    محاوالت النجاز فعل معین                                       اتجاه 

(5) بین أهمیة االحتیاج األداء في موقف التعلم حسب ״داشییل״ ׃ شكل رقم 08
أن یهتموا ،من الضروري علي معلمو التربیة البدنیة ״تذكر انه،بدورها الدكتورة عفاف عبد الكریم

و ذلك ،ناء التعلمو باالحري تكوین لدیهم الشجاعة أث،بالمجهودات المختلفة لدي تالمیذهم و تطویرها
الضروري أن یقوم بل من،یجتاز علو معینلیس مثال جعل التلمیذ....بغرس قواعد التنمیة السلوكیة

)6(״....و تنشیط الدافعیة لألداء،المدرس بمجهودات مختلفة للقضاء علي الخوف 

(1) Simonet.P, OP cité (مرجع مذكور), P 183.
(2) Simonet.P, OP cité ( مذكورمرجع  ), P 182.
(3) Simonet.P, OP cité (مرجع مذكور), P 183.

،دار الكاتب الحدیث. ״سیكولوجیة التعلم و نظریات التعلیم ״الدكتور جابر عبد الحمید جابر ﴾4﴿
. 14ص ،1982،الكویت

.15ص﴾،مرجع سابق﴿،الدكتور جابر عبد الحمید جابر﴾5﴿
.״3ص״﴾،ع مذكورمرج﴿،الدكتور عفاف عبد الكریم﴾6﴿



و التوجیهالمراقبدور أساسي في عملیةلهاالرجعیةأن التغذیة״)م.بییرون( Prieon.M

)1(״...فنقص و انعدام المعلومات التي یبثها المعلم تكون عملیة التعلم صعبة جدا...ةللعملیة التعلیمی

،االهتمام بالتعزیز و تقویة الفعل التعلمي،خاصة في میدان التربیة البدنیة،لمعلمینفال بد إذن علي ا
ترمي إلي فهم ،فهناك نظریة التعزیز التي بدورها،ذلك بزرع وظیفة االتصال أثناء و بعد التعلم الحركي

.معاني االستمرار في األداء
4-4-1-نظریة التعزیز و التقویة ׃

لدي الفرد فیكون هذا الحافز و االستجابةبینالعالقةتحلیلبدراسة نقومظریةالنهذهفي
عن ةعبار الحافز  Kimble . الفردفي سلوكعن تغییر،ینتجداخلي أو خارجي و الذيحادث 

ارجي داخلي أم خكانسواءحافزإن كل״،1961عام )كیمبل(تطرق إلیه دراسةهذا كما و
فهناك ،فإذا أعطت نتیجة ایجابیة للفرد،״باالستجابة״فهذا التغییر یدعي ....یتبع بتغییره لسلوكه ،للفرد

)2(״....تعزیز و تقویة خلقتوضعیةحالة أو 

وضعیة التي تلعب الكبرىالنظریة یقتصر حول األهمیة إلیه هذه بین ما ترميفلعلي من
لدفعهمالتالمیذ لديالمعلوماتقویة فالتغذیة الرجعیة عبارة عن تعزیز عن طریق إیصالالتعزیز و الت
یتضمن و الذي،بسلوكهانه بات من الضروري علي المعلم أن یبدي״) ن.فلندرس(.نحو التعلم 

Flanders.Nفیشیر
التأثیر المباشربقصد،الدراسةالتعزیز المباشر ألداء التالمیذ أثناء عملیة التعلم و هذا داخل حجرة

)3(״....علي أداء التالمیذ و سلوكه لتعدیله أو تغییره حتى یحدث التعلم علي أكمل ما نریده

الوسیلة األساسیة لحدوث التعلم عند ״علي انه ،فیصف الدكتور جایر عبد الحمید جایر التعزیز
)4(״....و كدي ظهوره،المنتظر من طرف المعلم،يفیهدف لزیادة و تعدیل السلوك االیجاب،التالمیذ

زیادةترمي إلي،الرجعیة في حالة التعلیم و التعلمإن أهمیة الكبیرة التي تلعبها التغذیة 
یتسنى و التي،فكریة أو حركیةو المعارف سواءقصد فهم المعاني،االحتیاجات األساسیة للمتعلم

و الذي یرجو المعلم أن یكون له عالقة قویة مع ،بداء شئ من سلوكه البیداغوجیةللتلمیذ القیام بها إل
یكون حریص علي مجهودات كبیرة قصد تزوید أنالمعلمعليفیستوجب .سلوكه التعلیمي 

فتكون عن طریق الحاق،أدائهملنتائجبهدف معرفتهم،التالمیذ بمختلف أشكال التعزیز و التقویة
.  و خاصة التحفیزیة أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة،المعلومات المعرفیةفبمختلداءاأل

(1)Pieron.M, OP cité .P 13 ,(مرجع مذكور)
(2) Robert.J Vallerand, Les fondements de la psychologie social״ ״. Ed :Gaet.anmorin, Québes-Canada, 1994,

P40.
(3) Flanders.N, OP cité .P 64 ,(مرجع مذكور)

.15ص﴾،مرجع سابق﴿،الدكتور جابر عبد الحمید جابر﴾4﴿



׃التغذیة الرجعیة و النشاط البدني و الریاضي المدرس-4-5
(سابقاذكرنا باألنشطة البیداغوجیة األخرى فكما،تختلف أنشطة التربیة البدنیة و الریاضیة

فترمي كذلك هذه ،یرى لطبعة النشاط البدني شيء ممیز على باقي المواد االخري،)الفصل األول
.األنشطة البدنیة لنفس األهداف التربویة التي تسعى إلیها المواد البیداغوجیة األخرى

فیما یخص . حیث تختلف و تتمیز فیما بینها،فتنقسم هذه األنشطة إلى العاب جماعیة و فردیة
.طرق تعلمیها و كدى من الناحیة النفسیة و الفیزیولوجیة حتى البیولوجیة 

خاصة فیما یخص،تختلف و تتمیز فیما بینها،أنشطة التربیة البدنیة״أن) ر.الجندر( Legendre.R

یركببشكل فهي مختلفة الجوانب.. ....و هذا باختالف طبیعتها،صعوبات التعلم الحركيفیري
).1(״…و كذلك مستوي التدخل البیداغوجي في حالة التعلم،لتعلیمهاتدفع المعلمبدرجة

إن العالقة الموجودة بین التغذیة الرجعیة كمتغیر لسلوك البیداغوجي للمعلم مع طبیعة األنشطة لمادة 
في استخدام التغذیةالف حول هل إذا كان هناك اخت،تساؤل بحثناأدى بنا إلى طرح،التربیة البدنیة

؟الرجعیة بین النشاط الریاضي الجماعي و الفردي
فیمكن ذكر أعمال ،ولم تصل إلى نقطة إجماع،فاختلفت الدراسات في هذا الموضوع

و) م.بییرون( Pieron , M ،) 3(1983عام)   رامل( Ramela . 1981عام) ب.یارق(
)2( Yerg.B

) 5(1988عامآخرونو )ب.سوالوس( Swalus.B )4(1983عام) ر.دلمل( Delmelle.R

.الخ ...)6(1995/1996عام بوشنافة زبیذة و فیما یخص الجزائر دراسة 
فیما یخص وجود اختالف ،فمعظم هذه اآلراء المذكورة تقودنا إلى ما یمكن أن نسمیه بشبه إجماع

.و هذا لصالح األلعاب الجماعیة ،لنشاط الجماعي و الفرديفي استخدام التغذیة الرجعیة بین ا
)ج.كالییر( Carlier.G منها ،بالمقابل هناك بعض الدراسات و هي قلیلة بالنسبة لسابقتها األولى

دراسة
حیث لم یتوصلوا)8(1983و آخرون عام )قراهم( Graham و كذلك أعمال .)7(1991و آخرون عام 

بحیث لم یجدوا فرق بین استخدام التغذیة الرجعیة و بین األلعاب الجماعیة و ،تإلى نفس االستنتاجا
الفردیة 

(1) Legendre.R, OP cité (مرجع مذكور), P 1177.
(2) Delnes.C et Col, OP cité (مرجع مذكور), P 8.
(3) Simonet.P , OP cité (مرجع مذكور), P 182.
(4) Pieron.Met Delmelle.R, OP cité (مرجع مذكور), P.
(5) Swalus.Pet autres, Regards sur L’éducation physique-Analyse de son enseignement à l’école״

primaire״.Université catholique de Louvain, IEPR.
Louvain-la-Neuve-Belgique, 1988,P 144.

(6) Bouchnafa.Z, OP cité (مرجع مذكور), P 207.
(7) In Bouchnafa.Z, OP cité ( مذكورمرجع  ), P 208.
(8) Delnes.C et  Col, OP cité (مرجع مذكور), P 9.



و اإلجابة بدراسة شاملةوجوب تخصیصهیمكن التطرق إلي هذا المتغیر الذي الحظنا ،فهنا
هل طبیعة النشاط یؤثر علي استخدام التغذیة الرجعیة عند المعلم في حالة ،عن السؤال المطروح سالفا

التعلم؟ التعلیم و 
إلي أن دور التغذیة الرجعیة التي بها یقوم بها المعلم ضروریة لجعل التلمیذ یعرف ،فالبد من اإلشارة

.نتائج أدائه سواء في األلعاب الجماعیة أم الفردیة
׃التغذیة الرجعیة أثناء و بعد األداء الحركي المدرس-4-6

رأینا . في عملیة التعلیم السیما التعلیم الحركي،یة الرجعیةمن خالل األهمیة كبیرة التي تلعبها التغذ
التي تقوم بالدرجة األولي بتقویة التالمیذ ،من الضروري ذكر مختلف فوائد استخدام المعلومات التعزیزیة

...علي مواصلة العمل و إبداء سلوكهم البیداغوجیة أثناء حصص التعلیمیة لتربیة البدنیة و الریاضیة
التدخل البیداغوجي للمعلم عن طریق استعماالت للتغذیة الرجعیة یكون إما أثناء تنفیذ األداء إن

،فمن جراء تلقي هذه األشكال من التعزیزات سواء كانت توصیات،أو بعد االنتهاء منه،الحركي للتالمیذ
الدافعیة و (ي تجعل التلمیذ في إطار االستعداد النفس.... أوامر حتى شروحات إضافیة،تصحیحات

،النشاط الحركي(و من جهة أخري االستعداد الحركي ،یكون بدرجة عالیة من االستثارة)التحفیز
إن االستعداد النفسي و ״،فیشیر الدكتور فاخر عاقل.یكون بقسط كبیر من األهمیة)...االستماع

متنوع الدوافع ،فیكون المحیط ...و یتوقف علي مقدار استثارتهم و تدریبهمالتالمیذ یكونالحركي عند
االهتمام العقلي و المهاري لدي و التشجیعات ألنواع)....األشكال التحفیزات للمعلم عن طریق تعزیزاته(

أن على المعلم أن یعرج دوما و باستمرار حول نجاح التعلم أثناء ״فیضیف أیضا،.)1(״......المتعلمین
روحعلى االستثارة المباشرة و كدي تنمیة متوقفو ذلك النجاح،ه في سبیل استمرار ،و بعد القیام به 

حول ،ارتأینا إلى طرح في إشكالیة بحثنا ،فمن جهتنا . )2(״......لدى المتعلمین االستعدادات
.المستخدمة من طرف المعلم و درجة تحفیز التالمیذ أثناء و بعد أدائهم الحركيالتغذیة الرجعیة عالقة

.یرى أن من ضروري إعطاء معاني المرتبطة بفترات التنفیذ لألداء الحركي ،فمن خالل هذا السؤال 
.هي الفترة التي یكون فیها المتعلم منشغال بأدائه لنشاط حركي معین׃أثناء األداء الحركي-4-6-1

ما هي األشكال التغذیة ،حیث لم یذكر بالضبط،قلیلة إن الدراسات التي لها عالقة بهذا الجانب
الرجعیة المالئمة لهذه الفترة الستشارة التالمیذ؟

األدائيسلوك لتحفیزالرجعیةالتغذیاتانه من الضروري اختیار أنواع״،و آخرون )ب.سوالوس(
)3(صة النشاط الحركي خا(الحركي لدي التالمیذ و هذا في نفس الوقت أثناء إبدائهم لسلوكهم البیداغوجیة 

.18ص 1977دار المالیین بیروت لبنان ״،الدكتور فاخر عاقل﴾1﴿

.18ص ﴾مرجع سابق،﴿الدكتور فاخر عاقل﴾2﴿
(3)Swalus.P et autres, OP cité (مرجع مذكور), P 142-143.



الموجود بین سلوكه و أداءطكي ینمي االرتبا،انه یجب علي المعلم״،)م.بییرون( Pieron M ه بدور 
)1(״....و یدفعهم أثناء قیامه بالتنفیذ فعل حركي ما،یصحح لهم،أن یشجعهم،تالمیذهیري

تشجیع طریقذلك عن ،الكبرى التي تلعبها التحفیزاتفیولي الدكتور احمد زكي صالح األهمیة 
)2(״.....خاصة أثناء أدائهم لها،و مشاركة المعلم لتالمیذه في أنشطتهم

أي أثناء األداء الحركي للتالمیذ في ،أن هذه الفترة من التعلم׃من خالل ما تقدم  یمكننا القول ف
قصد مراقبة و ،فالبد علي المعلم أن یولي االهتمام األكبر. حصة التربیة البدنیة و الریاضیة مهمة

إلیهاألهداف التي یرميحتى یتسنى للتالمیذ فهم المعارف و األفاق بما فیها ا.مالحظة أعمال تالمیذه 
.من جراء تعزیزهم بمختلف التغذیات الرجعیة،معلمهم

4-6-2-بعد األداء الحركي׃

إعادة هذافیوافقشرح ما سبق عطاءهبإعادةالمعلمعامة یقوم،التنفیذفي هذه الفترة من
األداء الحركي منشرح و،إعادة تصحیحالضروريإن من״،و آخرون )ب.سوالوس(تصحیح

فعلي المعلم التحلي 3(״....حتى االستعداد لدي التالمیذ،قصد إبراز فرص التحفیز و الدفع،معینفعل
،لجعل التالمیذ في صور االستعداد،الرجعیة التعزیزیةنماذج التغذیاتو حسن اختیارباالهتمام

.المثابرة قي العملالذي تدفعهم إلعادة القیام أو االستمرار في
4-7-نماذج التغذیة الرجعیة أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة ׃

اعتمد علي مالحظة الحصص ،و الریاضیةإن تحلیل العملیة البیداخوجیة لمیدان التربیة البدنیة
البیداغوجیة سواء كشق نماذج السلوكاتفكانت هذه المالحظة بمثابة.) في حجر الدراسة(أثناء التعلم 

.للمعلم أم التالمیذ
عام  ) م.توزینو(و )ع.مرزوق(الذكر دراسة كل من علي سبیلفنذكر،اثبت هذافهناك عدة دراسات

)4(مبینین سلوكات المعلمین في حصص التربیة البدنیة ،1992

یةنماذج للتغذیة الرجعیة أثناء حصة الترب)05(هناك خمسة )م.بییرون( Pieron )5(׃البدنیة فمن خالل 

النوع المباشر-
أحسنت ،نعم׃״و تصحیح ایجابي مثال،فیقوم المعلم بتقییم׃التغذیة الرجعیة الموافقة البسیطة 

״الخ....جید،

یعطي تقییم ،و لكن في هذه الحالة المعلم،فهي نفس النموذج األول׃التغذیة الرجعیة النافدة السلبیة
״الخ.....خطا،ال׃״علي أداء التالمیذ مثالمباشر سلبي

(1) Pieron.M, OP cité (مرجع مذكور), P 130.
.509ص 1972دار النھضة العربیة مصر ״األسس نفس النموذج للتعلیم الثانوي״،الدكتور احمد زكي صالح﴾2﴿

(3) Swalus.P et autres, OP cité (مرجع مذكور), P 143.
(4) In Revue des Sciences de l’éducation, Vol WVIII, N°2. Canada, 1992,P256.
(5) Pieron.M, OP cité (مرجع مذكور), P 34-35.



׃النوع الخاص-
׃ةالتغذیة الرجعیة الخاصة االیجابی* 

ه هذ،جید׃״مثال،)المعلومات(المعلم یقیم أداء التلمیذ بصورة أجابیة مع إعطاء تفاصیل و تعزیز
״الخ...المرة لدیك نفس التنطیط السابق

.فیمكن في بعض األحیان تسمیتها التغذیة الرجعیة اإلعالمیة
׃التغذیة الرجعیة الخاصة السلبیة * 

لیس هذا یجب مواصلة ׃״مثال،مع تفاصیل تحلیلیة،هنا المعلم یقیم أداء التالمیذ بصورة سلبیة
״الخ ...نفس السرعة في التنفیذ

׃النوع الحیادي-
׃التغذیة الرجعیة الحیادیة* 

فیمكن أم یزید شرح أو ،فهنا ال یعطي أي تقییم،المعلم ال یبدي أي استجابة اتجاه أداء التلمیذ
״الخ...في حركة التي تنطط الكرة یجب جعلها تتجاوز حوضك ׃״مثال،إضافة

.)1(ة عاطفیة نوع أخر و هو ذو صبغ،و آخرون ) ب.سسوا لو ( Swalus.P فیضیف إلى هذا
׃التغذیة الرجعیة ذات صبغة عاطفیة* 

جید ׃״فمثال،مع تحفیزه و تشجیعه،یقیم التلمیذ ایجابیا على أدائهمكالمعل،فمنها ما هو ایجابي
.״الخ ...لقد أدیت الحركة بجد و نشاط ،

حتى ،مع توخیه أو انداره ،سلبیا،میذ على أدائه الحركي فیقیم التل،كذلك یمكن أن تكون سلبیة 
.״الخ ...یجب علیك العمل أكثر ألنك بطيء جدا ،لیس هذا ،ال׃״فمثال .معاقبته 

ففیما یخص ،و حسب كل دراسة ،فمن هذا كله یمكن القول أن نماذج التغذیة الرجعیة كثیرة 
بین لنا النتائج التي توصلنا لكشف األسئلة و اإلجابة دراستنا سنحرص على وضع النماذج التي تخدم و ت

.ذلك بنفي أو بتأكید فروض بحثنا،عن إشكالیة بحثنا

(1)Swalus.P et autres, OP cité (مرجع سابق), P 117.



׃)التلمیذ(السلوك البیداغوجي للمعلم -5
بالضبط في تحلیلنا ،البدنیة و الریاضیةحول تحلیل التعلیم الخاص بالتربیة،كما ذكرنا من قبل

هي معرفة السلوكات البیداغوجیة للمعلمین األكفاء،كانت نقطة االنطالق. )المسار(للعملیة البیداغوجیة 
في هذا المجال إلي الضرورة الواجب ،المحللیینفیشیر العدید من.و التي تمیزهم مقارنة باآلخرین،

فكانت جل أعمالهم تنصب . ء األهمیة لدراسة السلوكات البیداغوجیة للمتعلمینبمعرفة و إعطاالقیام
.و كذلك دوافعه أثناء الحصص التعلیمیة،و اتجاهاته میوله،سلوك المتعلمحول التعرف علي 

عن ذكر ما لیس  له عالقة مباشرة بموضوع بحثنا و لالستغناءتدفعناالنظریةالنماذجفزخامة 
،1971عام و آخرون) س.ب.بلوم(ت مادم Bloom.S ،المرمينفسفي تقریباكلها تصب

أعمالمنها
1988و آخرون عام)ب.سوالوس( Swalus.P و أخیرا أعمال1979عام )م.میتزلر( Metzler.M

.فانصب حول فكرة أن السلوك هو النقطة المركزیة لتحلیهم
یمكن فهم،القیم و التغییرات،اتجاهاته ،سلوكه،المتعلمأن عن طریق ״،)م.بییرون( Pieron.M

)1(״الفعل التربوي للمعلم 
،أنها تنقسم إلي أربعة أنواع،)التلمیذ(تنظر للسلوك المتعلم ،في هذا اإلطاراألعمال جلفكانت

و آخرین )ب.سوالوس( Swalus.P أعمالو كذالك،1988عام )م.بییرون( Pieron.M أعمال
׃فكانت هذه السلوكات علي النحو التالي ،1988عام 

.النشاط الحركي للتلمیذ-
.التسییر-
.)حوارات مع المعلم و كذلك السمع له(التفاعل -
......)االنتظا(السلوك السلبي-

.بالتطرق بالتفصیل لهذه األنواع،ففي هذا الصدد سنقوم الحقا
5-1-محاولة تعریف׃

انه جملة من األفعال و التي یقوم بها الفرد״)ج.بیاجي( Piaget.j یقصد ،إن كلمة السلوك للمعلم
مقارنة و هذاوضعیتهمفيأو لتبدیلحاالت بغرض تغییر،في المحیط الخارجيبها عند

و هذا حسب عبد السالم عبد الغفار ،من الجانب النفسي،السلوك عند الفردفیري لمفهوم)2(״......به
و النشاط الباطن ،و یشمل النشاط الظاهر كالنشاط الریاضي،كل ما یقوم به الفرد من نشاط״،انه

)3(״و اإلحساسالتفكیر ،كاإلدراك
(1) IN Bouchnafa. Z, OP cité (مرجع مذكور), P98.
(2) Piaget.j, OP cité ( جع مذكورمر ) , P 7.

،بیروت،دار النھضة العربیة ،الطبقة الثانیة ״مقدمة في علم النفس العام ״،عبد السالم عبد الغفار﴾3﴿
.44ص ،دون سنة



. و المتعلم بصفة خاصة،فالسلوك عبارة عن عامل من عوامل األسس النفسیة للفرد بصفة عامة
،فیكون السلوك لدي الفرد المتعلم.....من دوافع و تحفیزات سواء داخلیة أم خارجیة،ك وفق احتیاجاتهذل

،مثل الحتیاجات الفردیة،كنتیجة الستثارات التي یولدها المحیط الخارجي له
في تعلیقه)ج.بیاجي ( Piaget.j . ......تحفیزات و تشجیعات اآلخرین،سلوكات و تأثیرات المعلم

في التبادالت .للنظام السائد .لدینامیكیة العامة.كتعبیر ،یتدخل علي مرةإن السلوك....״فیوافق هذا
)1.(....و كمصعد للتفوق،المحیط.مع

التي یسلكها للوصول ،كوسیلة للفرد״علي انه ،بدوره یعرف سعد عبد الرحمن السلوك بدقة أكثر
)2(״فع مابعد أن یحركه دا،إلي هدف ما

عبارة ،و في حالة تعلیمة ،أن السلوك المبدي من طرف الفرد المتعلم،فمن جهتنا یمكن أن نقول
. ترمي لتبین الحالة الداخلیة للفرد،عن أفعال منبعثة من جراء استثارتها بشكل مباشر

سلوك التلمیذ عبارة عن أفعال أن״و آخرون)س.دلنس( Delnes .S البدنیةالتربیةیدان ففي م
إن من الضروري معرفة ״،فیضیف نفس الباحث )4(״.تعمل كعامل وسیطي في المسار التعلیمي

فجعل أفعال التلمیذ في الحصة التربیة .... سلوكات الخاصة بالمتعلم و هذا تفسیر الفعل التعلیمي للمعلم 
،ینتظر،یتكلم و یسمع للمعلم،أو ینظممساعدة و تصحیح یتحرك،نشاط حركي׃هي علي شكل،البدنیة 

أن نعلق حول تحلیل ،من هذا یمكننا)4(....و یكون في سلوك سلبي غیر مرغوب به من طرف المعلم
علي انه جمل مختلفة من االداءات البیداغوجیة لها عالقة بالجانب الفعلي ،للتلمیذالبیداغوجيالسلوك 

.للتعلیم و الذي یبذیه المعلم
׃نماذج السلوك البیداغوجیة للتلمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة -5-2

حیث و وضعوه ،انصبت بحوثهم حول تفسیر السلوك البیداغوجي للتلمیذ،إن العدید من الباحثین
.و الفعل التربوي للمعلم،كنقطة مركزیة لفهم العملیة البیداغوجیة

صالمباشرللحصللمالحظةترجع،بالتلمیذول لهذه السلوكات الخاصة فكانت المعرفة و الوص
)س.دلنس(و ،التعلمیة Delnes .C ،1993عام  )م.بییرون( Pieron.M من هذا كما تذكره هذه االرمدة

.بالجزائر،1996عام  )ز.بوشناف (،الباحثین Bouchnafa.Z و كذلك دراسة ،1996و آخرین عام 
للحقیقة أثناء الحصص التربیة البدنیة و الریاضیة أعطت مختلف روا أن المالحظة المباشحیث أكد

.نماذج  السلوك البیداغوجي للتلمیذ فنذكرها حسب هذه األعمال التي الوارد ذكرها 
(1) Piaget.j. OP cité (مرجع مذكور), P 171.

مكتبة الفالح  ،ةالطبقة الثالث״تتحلیل و قیاس المتغیرا׃السلوك اإلنساني״سعد عبد الرحمن ﴾2﴿
.12، ص1983،الكویت

(2) Delnes.C et autres, OP cité  (مرجع مذكور), P12.
(3) Delnes.C et autres, OP cité (مرجع مذكور), P12.



׃النشاط الحركي-5-2-1
یما تكریس نفسه الس،داخل حجر الدراسة بمثابة مشاركته في العملیة التعلیمیة،یعتبر نشاط التلمیذ

و كل ما . فهي تعتبر مشاركة،ةلقضاء وقت المثابرة في العمل تحت تصرفاته و مختلف سلوكاته االیجابی
.هو مشاركة فهو فعل

عبارة عن ،فتكون كل حركة)1(״ترمي لغایة ما ،حركة لكائن حي״،فیعرفه القاموس على انه
و ) الخ...الحاجة للعب ،الحاجة لألكل،دوافع(خلیة لتحقیق و إشباع حاجات سواء دا،نشاط یسعى

فالفرد یقوم بالبحث بصفة .) الخ ...الحاجة إلشباع رغبة ورضي المعلم ،الحاجة للفوز(كذلك خارجیة 
.مستمرة في تطویر مردود نشاطه العام و الخاص 

ذلك نتیجة ،ن جراء دافعم،أن الفرد یقوم بنشاط معین أو فعل״،عبد السالم عبد الغفاریشیر 
.)2(״...إلشباع هذا الدافع 

،التربويالتعلیميأن المسار״،و آخرون)س.دلنس( Delnes.C و ما یهمنا ،ففي میدان التعلیم
)3(״....و یسیر،ینظم،یستجیب،یشارك...یعرف بجل العملیات التي یقوم بها التلمیذالتلمیذنشاط

مالحظة أفعال و سلوك التالمیذ ،أن التدریس یعرف عن طریق״،كتورة عفاف عبد الكریم الد،فتذكر
قصد المعرفة حول ما و المشاركة الفعالة،الدافعیة نحو االنجاز،من استجابات...أثناء حجر الدراسة 
).4(״...یهدف إلیه التدریس 

انه من بین النشاطات״،) ر.توماس( Thomas.R و خاصة أثناء ،ان التربیة البدنیةففي مید
الخاصة تلك األفعال،و خاصة التعلم الحركي،المهمة في الفعل التعلیمیرى،الحصص التعلیمیة

.)5(״...ترمي لغایة تربویة بحثة ،فنشاطه الحركي یوحي لحالة تعلم،بالتلمیذ
توحي ،یهدف لتطلعات،ي للمتعلمأن الفعل الحرك״،یرى كل من بسیوني و الشاطئ ،بدورهما

).6(״و كذلك االستجابة لكل ما ینتظر من مهاماته البیداغوجیة ،للمشاركة في التعلم الحركي

المستجابة لألهداف المسطرة في ،المشاركة لنشاط التدریب أو التعلم״،فالنشاط الحركي عبارة عن 
.)7(״...الحصة فهي عامة مقترحة من طرف المعلم  

تلك المظاهر من ،أن العملیة التعلمیة״،الویس فیرى كل من الدكتور نزار الطالب و الدكتور كامل
.)8(״.األفعال المهارات الحركیة التي یبذلها المتعلم عن طریق الممارسة و التجربة ،النشاطات

(1) Dictionnaire, ״ Larousse ״ Ed : Hachette, Paris,1982,P 9.
.125ص ﴾مرجع مذكور ،﴿عبد السالم عبد الغفار﴾2﴿

(3)Delnes.C et  autres, OP cité (مرجع مذكور), P 7.
.4ص﴾،مرجع مذكور﴿،الدكتور عفاف عبد الكریم﴾4﴿

(5) Thomas.R״la relation au sein des A.P.S״ Ed :Vigot, Paris,1983,P 21.
.37ص﴾،مرجع مذكور﴿،فیصل الشاطي / محمد بسیوني ود/د﴾6﴿

(7)Revue d’E.P.S education physique et sport״ : analyse l’enseignement pour mieux enseigner״ Ed :Revues EPS,
Dossier N°16, Paris, Mai1993 ,P3.

.37ص،1993،غدادب،״دار الحكمة للطباعة و النشر ،״علم النفس الریاضي ״نزار الطالب و الدكتور كمال الویس / د﴾8﴿



عدةیجعلنا على. الحركيلهذا النشاطإلى وجوب الحدیث على الوقت المحدد،إن اإلشارة
.تحالیل و دراسات خاصة بهذه النقطة 

وجد انهحیث،الشأنفي هذاعدة أعمال،تشیر لوجود،1981عام ) ب.یارق( Yerg.B

و كذي مجهودات و نشاطات التالمیذ،وقت أو الزمن الخاص بالممارسةبین ال،هناك ارتباط اجابي
فیضیف.)1)(المشاركة الفعالة(

كما هو الحال في،أو كما یسمي السلوك الحركي،انه من الصعب قیاس النشاط الحركي״)م.بییرون( التربیة 
)2(.״..لنشاط الحركيكمحدد،الخاص بكل ما یقوم به التلمیذ،لكن ما تحدید زمن المهام،البدنیة

تجعلنا نعطي نموذج لهذه ،)التالمیذ(أثناء التعلم لدى المتعلمین״إن اختالف السلوكات الحركیة
فیقسمها ،السلوكات الحركیة
.09و هذا حسب الشكل رقم ،إلى قسمین)3()ب.ج.بوني ( Bonnet.J-P

و كذلك ،الحالة العاطفیة،عث من دافعیةتنب،من وضعیات مختلفة،فینظر لهذا السلوك الحركي
.و الحركیة لدى التلمیذ ،الممیزات البدنیة

النشاط الحركي ﴿السلوك الحركي ﴾

الجانب الشكلي ﴿الظاھري﴾ الجانب الطاقوي 

دفع عاطفي              طاقة جدیدة                                                     اإلدارة                    
التنسیقالدافعیة                   قوة عضلیة                                           

مستوي التنشیط         قسم تفاعلي                                                     اإلشراك
حالة االنتباه             المرونة                                                          التوازن

المھارةحالة شعوریة                    
إلي حالة تأثیر                                                                          العالقة في الفضاء الحركي

العالقة في الفضاء اللعب
﴿بوني .ج.ب﴾. Bonnet.J-Pشكل رقم 09׃یمثل كل مكونات النشاط الحركي حسب

سواء كانت مهاریة ،السلوكات،تلك األفعال،یمكن أن نقول أن النشاط الحركي للتلمیذ،فحسب ماورد
.بھلك في زمن یكون مطلوب على المتعلم القیامذ،ترمي ألهداف مسطرة في حالة تعلمیة،أو حركیة

(1)Delnes.C et  autres, OP cité (مرجع مذكور), P 8.
(2) Pieron.M, OP cité (مرجع مذكور), P 34.

(3) Bonnet.J-P 2eme ,Ed״vers une pédagogie de l’acte moteur״, :Vigot, France,1993,P24.



5-2-1-1- عالقة التغذیة الرجعیة بالنشاط الحركي للتلمیذ

الفعل التعلیمي الفعال حول وجود عالقة بین ،لدي العدید من الباحثین،دراسة التعلیم الفعلإن
.وكذلك النشاط الحركي للتلمیذ

،1982عام )م.بییرون Pieron.M (،1979عام ) بارلنقر( Berlinger ،1979بلوم عام Bloom

المقدرین المعلمینأن تالمیذ أكدوا......... 1988و آخرون عام  ) ب.سوالوس( Swalus .P

.منشغلین جل وقتهم في النشاط الحركيمتالمیذه،و تعلیمهم فعال،كاساتدة أكثر كفاءة
،الرجعیة للمعلمةالتغذی،أن خاصة بفضل״،و آخرون)ب.سوالوس( Swalus.P فیذكر

الحركي النشاطحتى النصائح تجعل مردودو التضحیات،عن طریق المعلوماتوبالضبط
یري لدور المعلومات الموجهة ״،من جهة أخري1״الوقت و زمن المهام المطلوب فیهللتلمیذ یبلغ

،وليالجیدة للنشاط الحركي بعد المحاولة األتجعل إعادة ،اإلعالمیةالرجعیةخاصة التغذیة ،للتالمیذ
ترمي إلي ضرورة،فهناك عدة أعمال)2(.....لزیارة مردودة الحركيفهنا تكون كمحفز الستثارة التلمیذ

التوجیهیةاألوامرحتىالتصحیحات،المعلوماتتكثیف
.هامالتعلیمعملیةأثناء التلمیذنشاطلجعلالتوجیهیةFreedman،1978عام)فریدمان(
بنسبة جدامرتبط للتالمیذالنشاط الحركيحول تعلیقهم في إن...1982عام )م.بییرون(

ةو هذا علي غرار إلحاقهم بالكمیال یقارنون بالنجباءالضعفاءذفالتالمی״المقدمة لهمالمعلومات
) 3(״....قصد زیادة مردودهم،،الهامة في المعلومات التصحیحیة التوجیهیة

لتصحیحاته عن طریق تدخالته ،أن یولي األهمیة الكبیرة،علي معلم التربیة البدنیة،فهنا یجب
.و هذا لتنبیه نشاط التالمیذ حتى یصل لهدف حصته التربویة،باالستعانة بالتغذیة الرجعیة

5-2-2-التسیر׃

حتى الوسائل البیداغوجیة ،زمالئهلمیذ وبین التیري أن نرمي لجعل كل التفاعالت،فهذا الفعل
.)....جالت،شواهد،كرات(التي یعملون بها 

فسنكتفي.الحركيبالنشاط مقارنةالحقیقیةلم یأخذ اإلعانة ،إن سلوك التسیر عند التالمیذ
أولوا سلوك التلمیذ التسیري حیث ״،) ب.ج.رونار(بذكر فقط  Renard.J-P اقتراحات و )ا.شیف(

)4(״....للعمل و المشاركةالوسائل و تنظیم نفسهتنظیم الزمالءمالحظة و التصحیح إلي المساعدة

ان فهم نجاح هدف تربوي أثناء حصة التربیة البدنیة یذكر العدید من الباحثین حول سبب قیام بعض 
لعملیة الجیدللفهمیرجعطرف المعلمالتالمیذ بمساعدة زمالئهم أثناء المهام الحركي المطلوب من

.السلوك التعلیمي للمعلمالتعلم أي بمعني آخر نجاح 
﴾1﴿Swalus. P et aitres, OP cité ( المذكورالمرجع ), p131.

(2) Revue d’E.P.S, OP cité (المرجع مذكور), p12.
(3) Ibid. ( سابقالمرجع ), p12.
(4) Scheiff. A et Renard .j-p « Analyse de l’enseignement de l’éducation physique au secondaire Ed : I.E.R,

Louvain LA Neuve, 1991,p



فیما ،یقوم بتنظیم نفسه،تلك األفعال التي تجعله،التسیر عند التلمیذنرى لسلوك،فمن جهتنا
كذلك حتى......عدته لزمالئه عن طریق التصحیحو كذلك مسا،یخص مشاركته في النشاط الحركي

.تنظیمه للوسائل و لزمالئه
׃االنتظار -5-2-3

فعل خاص في مثل هذا ،عند التلمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة،یعتبر سلوك االنتظار
أن الفرد ״،د الرحمانفیشیر سعد عب.حیث یكون التلمیذ ال یبدي سلوك خاص بالنشاط الحركي . المیدان

،فهو بمثابة سلوك یمتنع عنه،السیما في حالة التعلم یبدي وضعیات من االنتظار،في حاالت مختلفة
أن السلوك الذي ״،عبد الكریمفترى الدكتورة عفا،بدورها).1(״...إلظهار مردود معین من تصرفاته

،یعطي صور و أشكال من االنتظار،یة و المهاراتأثناء الحصص التعلمیة لألنشطة البدن،یبدیه التلمیذ
.)2(״فتفسر أن التلمیذ في وضعیة تنعدم فیها النشاط الحركي 

لألداء التعلمیةالحصصفي״االنتظار ״أن ،و آخرون) م.توسینو( Toussignant. M

أثناء أو بعد ،فترات الزمنیة أوالترجع لل،هذه الكلمة أي االنتظار״،البدنیة،الحركي أثناء حصى التربیة
فعندها یكون هؤالء ...فترات التنظیم اوالممارسة أین یكون فیها التالمیذ ال یشاركون بنشاطهم الحركي 

یرمى للوصول لألهداف البیداغوجیة ،فال یفعلون شيء،)أي یبدون سلوك االنتظار(في وضعیة انتظار
أثناء التالمیذ االنتظار لدىأن سلوك ،یمكن القول،التعالیقفمن خالل هذه .)3(״..للحصةالعملیة

.تلك المواقف التي ال یبدون فیها و ال مردود حركي أو شيء آخر،التربیة البدنیة و الریاضیةالحصص 
فال یقومون بأي نشاط ،یبدون سلوك،أن التالمیذ״،یري الدكتور صباح باقر و آخرون،ففي تعلیقه

.)4(״...بدون مردود،فهنا یعتبر كفترة،یتجاوز أكثر نصف فترة حصة واحدة،معین

جل التشجیعات و المعلومات ،و ذلك بإرسال،أن یقوم بتحفیز تالمیذه،یجب على المربي،ففي هذه الفترة
بتغذیات رجعیة خاصة ذات ،فال بد أن تصحب هذه الفترة من االنتظار. التي تدفعهم للنشاط الحركي

)5.(و آخرون)ب.سوالوس(بغة عاطفیة یضیف ص Swalus.P
یكونأنیمكن،االنتظارأن لفترة״ ( ب.ج.رونار ) Renard.J.P و ( ا.شیف ) Scheiff.A

و ،باالنتباهحیث یقوم،وضعیة السمعفي،البدنیةالتربیةأثناء حصة،ذفیها التلمییري كل من
أن ،یمكن لفترة النتظار،فمن هذا.)6(״...حتى التغذیات الرجعیة للمعلم،ماتمعلو ،رشاداتإلیسمع 

عن طریق االتصال المباشر،و كدي مختلف التغذیات الرجعیة،یستغلها المعلم في إرسال تعلیماته .

.16ص﴾مرجع مذكور ﴿سعد عبد الرحمن  ﴾1﴿
.56ص﴾مرجع مذكور ﴿الدكتورة عفاف عبد الكریم ﴾2﴿

(3)Toussigant et Col״apprendre à enseigner l’éducation physique 3eme édition, Ed״ :Gaetan Monnpays
Montréal ,paris, Maroc,1996,p55.

.46﴾مرجع مذكور ﴿،الدكتور صباح باقر﴾4﴿
(5) Swalus,Pet autres, OP cité P135,(مرجع مذكور)
(6)Scheiff,Aet Renard-P,OP cité ( جع مذكورمر ),P3.



السمع ׃ -4-2-5
الفعال االتصال حیث تعتبر وضعیة یتم. على غرار التلمیذ،أن هذا السلوك مهم جدا عند المعلم

تحليمیدانو كدى في ،في مجال االتصالالباحثینالعدید من فقد عرفها . بین المعلم و التلمیذ
.لتربیة البدنیة و الریاضیة و التعلیم في میدان ا،التعلیم العام

فالسمع..أو االحتكاك بین األفراد اآلخرینالعالقةأن السمع هو یضع بین ״)س.روجرس( Rogers

.)1(״...هو الذي علمني كل ما اعرفه حول األشخاص
ألهمیة انه البد فك انتباه المتعلم في المواقف الجدیدة قصد یولي ا״بدوره یرى أمین أنور الخولي 

الكبیرة لما یقوله المدرس فاالستماع هو الشيء الوحید للمعرفة حول إخطارات و التصحیحات التي نقع 
.)2(״...فیها أثناء قیامنا بأفعال توحي إلى المعالجة و التحلیل 

),و ا.شیف ) Scheiff.A یرىو خاصة أثناء الحصص العلمیة،في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة
هو،الحركيبعد النشاط التالمیذلديانه من أهم السلوكات البیداغوجیة״،)ب.ج.رونار(

معالم في،یعاد صیاغته من جدیدكي،فعن طریقه یقوم التلمیذ بالنقاط اإلشارات حول نشاطه،السمع
)3(״یریدها المعلم

السمع (عیة في جعل التالمیذ یركزون انتباههم فهنا یجب اإلشارة لألهمیة التي تلعبها التغذیة الرج
عن طریق مختلف المعلومات و النصائح التي تجعلهم یتعلمون مهارات حركیة لها قیمة كبیرة )خاصة 

.أثناء العملیة في میدان التربوي البدني و الریاضي 
׃)السلوك الغیر المطلوب (السلوك السلبي -5-2-5

حیث تعتبر كنتیجة ،لألفرادةلنفس الدوافع و التحفیزات االیجابیبال شك توجد سلوكات تخضع
یري للسلوكات ففي وضعیة التعلیم،اتصال اجتماعيمن جراء تلقي وضعیة،لألفعال التي تنجم منها

البیداغوجیة كنواتج للفعل التعلیمي عند المعلم و كذلك التلمیذ
. كذلك تحدث من جراء االحتكاك مع األفراد اآلخرین،هناك سلوكات غیر مرغوب فیهالبالمقاب

״بالسلوكات السلبیة״فتسمى في میدان التعلیم

،حیث ال تنبعث من قیم،مجمل األفعال الغیر مرغوب فیها״على أنها،فیعرفها سعد عبد الرحمان
)4(״....تقالید متطلبات بیئیة معینة من األشخاص

(1)Rogers,C liberté״, pour apprendre ״. Ed :node,coll :sciences de l’éducation ,paris, France,1984,p219
.16ص﴾مرجع مذكور ﴿،أمین أنور الخولي  ﴾2﴿

(3)Scheiff.A et Renard.J-P,OP cité(مرجع مذكور),P4.
.14ص﴾مرجع مذكور ﴿،سعد عبد الرحمن ﴾4﴿



التربیة میدانفي،السلبيالسلوكعلى ،و آخرون) ب.سوالوس( Swalus .P بدوره
لیسأي.........ال یرغب فیها المعلم تلك التصرفات التي یقوم بها التلمیذ و التي״على انه ،البدنیة

.)1(״...و ال عالقة بالهدف الذي یرمي إلیه المعلم)...مهارة حركة(عالقة بموضوع الذي یدرس 
التلمیذالن،خاصة في میدان التربیة البدنیة و الریاضیة،لوك صعب جداهذا الس،أن دراسة 

. و كذلك السلوك السلبي،فال نستطیع التمییز بین السلوك الذي یرغب فیه،دائما في حالة حركة دائمة
غرار معین علىأو یكون مهتم بنشاط . إذن فهو غیر مهتم،أن ال یكون له دافعیةللتلمیذفیمكن

.من طرف معلمهالمقترح شاطالن
׃كما یلي)2()م.بییرون( Pieron.M كما ،من هذا یمكن أن نقسم هذا السلوك السلبي إلى نوعین

السلوك السلبي ״،أي الغیر المقترح فیسمى،الذي یكون فیه التلمیذ یقوم بنشاط أخر،السلوك السلبي
وضعیة یؤول إلى ،یمكن مع مرور الوقت،حركينشاطفهنا التلمیذ مع هذا یكون في .״بالتغییر 

،االنتظار .أو عدم مشاركته إطالقا في الحصة
لیس له عالقة إطالقا بنشاط ،فیكون هنا التلمیذ في حالة عدم القیام بنشاط،السلوك السلبي المطلق.

.بما یقدمه المعلم ،أي عدم المباالة. المدرس
و ذلك ،یجب على المعلم تقویمها باستمرار عن طریق مراقبة نشاط التالمیذ،إن مثل هذه السلوكات

یمكن أي بالتغذیة الرجعیة ،و اإلعالمبزرع الدافعیة لدیهم بواسطة جل التصحیحات و التعزیزات 
فال بد علیه العمل و ربط سلوكه،حتى یكون هذا األخیر في وضعیة اإلحراج،للمعلم لفت انتباه التلمیذ

.خاصة فیما یدور حول ما ترمي إلیه التغذیة الرجعیة ،بسلوك المعلمالبیداغوجي
׃عالقة التغذیة الرجعیة بالسلوك البیداغوجي للتلمیذ-6

،ألهمیة و دور التغذیة الرجعیة في تحفیز و دفع التالمیذ نحو التعلم بصفة عامة،لقد تطرقنا سابقا
،تشجیعات،فكانت ما تحتویه عناصر التغذیة الرجعیة من معلومات. و التعلم الحركي بصفة خاصة

.تصحیحات حتى التعزیزات المهمة في جعل التلمیذ یرغب في إبداء و تعدیل سلوكه البیداغوجي 
تلك التغذیة الرجعیة إن من أهم عناصر العملیة التعلیمیة״،و آخرون)س.دلنس( Delnes.C فعلق

الفعلبنجاح ذلك للتالمیذالبیداغوجيالسلوكبعثفيو األساسياعديالتي تلعب الدور الق
)3(״....التعلیمي للمعلم

توفیر نسبة كبیرة من التغذیات الرجعیة في حالة ،أن من الضروري جدا״،تري رمزیة الغریب،بدورها
،فیكون نجاح العملیة التعلیمیة بمثابة،ذفذلك یرمي إلى إبراز صور التحسن عند التالمی. التعلیم و التعلم

.)4(״...هبسلوك البیداغوجي لتالمیذ،المهم في عملیة التعلیمیة،زرع العالقة بین تشجیع و تحفیز المعلم

(1) Swalus,P et autres, OP cité(مرجع مذكور),P135
(2) Pieron,M ,OP cité(مرجع مذكور),P107.
(3) Delnes,C,OP cité(مرجع مذكور),P8.

453ص﴾مرجع مذكور ﴿،رمزیة الغریب ﴾4﴿



أثناء ،منها دراسة حول إدراك التالمیذ لسلوك البیداغوجي للمعلمین،فاوحت عدة دراسات
״.1992و آخرون عام )ع.مرزوق( Merzouk.A ل،حصة التربیة البدنیة و الریاضیة

خاصة التدخالت ،التصحیححیث كانت جل اهتمامات التالمیذ حول مختلف أشكال التقییم و
بین مختلفالكبیر الموجود لالرتباطفأبرزت هذه الدراسة)1(البیداغوجیة عن طریق التغذیة الرجعیة

رالسمع و كدى التسیی،خاصة النشاط الحركي،و السلوك البیداغوجي للتالمیذ،الرجعیةالتغذیة
............

و زیادةالتغییر״أن،و التي وصول لنتیجة،1981دراسته عام حول ،فیذكر احمد زكي صالح
الحالةهي المسؤولة عن نجاح ،و دقتهاتناسبهامقدارها و خاصة،كمیة المعلومات للتغذیة الرجعیة

،معرفیة،فهذا راجع إلبراز مختلف األفعال و التصرفات التربویة لدى التالمیذ سواء،التعلیمیة التعلمیة
.)2(״...و كذلك من جانب التفوق في التحصیل الدراسي ،خلقیة

من اإلشارة لكل ما هو متعلق بتحفیز و تشجیع التالمیذ على العمل و المشاركة في انجاز ،فال بد
،الرجعیة الدور الجوهريالتغذیةأشكالمختلفبین الموجودةفتلعب العالقة،الحصص التعلمیة

.وك البیداغوجي للمعلم و السلوك البیداغوجي للتالمیذفي ربط السل

(1) Revue des sciences de l’éducation, OP cité (مرجع مذكور), P264.
511ص﴾مرجع مذكور ﴿،الدكتور احمد زكي صالح ﴾2﴿



خالصة الفصل ׃

وربطه بتحلیل التعلیم في ،لتحلیل التعلیم العام ،التطرق في هذا الفصل،،یتا من الضرورة لقد را
لوجود النقط و الذي یرمي،بهذا الجانبفأوضحنا جل المعطیات،میدان التربیة البدنیة و الریاضیة 

.الالمشتركة في النهوض بهذا المجال التربوي و ما یوحه من فرص التعرف على التعلیم الفع
أو،״البیداغوجة بالعملیة״،المتعلقةالمفاهیمحول مختلففأدرجنا عدة دراسات و تحالیل 

كان البد من إعطاء أهم ،البدني و الریاضيالتربوي في میدانفإبراز هذا الخیر.المسار البیداغوجي 
.لوك البیداغوجي للتالمیذو كدي العالقة الموجودة بین الس،السلوكات البیداغوجیة للمعلم
،التي  یراها الباحثون الذین ذكرناهم،الوظیفة الهامة،أو مفهوم االتصال،فكانت عملیة االتصال

المفاهیم و القیام بتحلیل،بل من الضروري،كوسیلة الوحیدة لمعرفة السلوك البیداغوجي للتالمیذ
.یات المتعلقة بهذا المفهوم الواسع و كدى مختلف النظر ״باالتصال״المعطیات الخاصة 

و الذي یأتي كشكل ،احد متغیرات دراستنا،لكن رأینا من الضروري لفك التساؤالت التي تدور حول
.كأحد السلوك البیداغوجي المهم في نجاح العملیة التعلیمیة ״التغذیة الرجعیة״إال و هو ،من االتصال

تحفیز و دافعیة و كدى أشكال الرجعیة منعناصر التغذیة تلعبها التي فأبرزنا األهمیة الكبرى
.التعزیز و التشجیع للمعلم 

قصد التطرق ،فهنا رأینا من المهم التطرق لسلوك البیداغوجي للتلمیذ  أثناء حصة التربیة البدنیة
لتي لها عالقة بموضوع ذلك باستعمال جل الدراسات ا،للعالقة الموجودة بینها و كدى التغذیة الرجعیة

مختلف التغذیات ،فلهذا رأینا أن السلوك البیداغوجي الخاص بالتلمیذ یتأثر بدرجة تحفیز و دافعیة،بحثنا
أثناء و بعد التنفیذ األداء (وضعیات األداء الحركي ،و ذلك في مختلف النشاط المدرس و كدى،الرجعیة
.)الحركي 

بالدافعیة و التحفیز و عالقتها بالتغذیة ةث عن المفاهیم المتعلقسنحاول الحدی،ففي الفصل المقبل
. الرجعیة 



الفصل  الثالث



مفهوم الدافعیة و التحفیز عند التالمیذ و عالقتها بالتغذیة الرجعیة أثناء حصة التربیة :الفصل الثالث 
و الریاضیة

:تمهید
یعتبر موضوع الدافعیة و التحفیز من أهم المواضیع التي اهتم بها علم النفس لدا نجد هذا البحث یدور 

.حول أسباب حدوث السلوك و التصرف لدي األفراد

فیذكر Piaget.Jأن أهم العوامل التي تتسبب في حدوث السلوك اإلنساني، في بیئة اجتماعیة معینة،  
تلك المحركات الداخلیة و الخارجیة ، التي تؤثر علي الفرد ألداء بمختلف األفعال المتفاعلة بین األفراد 

عبارة عن تفاعل مختلف ) البیداغوجیة( كما ورد، في الفصول السابقة، أن العملیة التربویةاآلخرین
و الحوافز في میدان التربیة فمن هذا المنطلق كانت أهمیة دراسة الدوافع. سلوكات المربي مع التلمیذ

.﴾1﴿عامة، و في التربیة البدنیة و الریاضیة خاصة
أن فهم دوافع التلمیذ و المهارة في االستفادة من الطاقة ״فیشیر محمد خلیفة بركات، في نفس السیاق،

ت و الحفاظ الكامنة وراء هذه الدوافع، یساعد كثیر في توجیه سلوك التلمیذ و في تحفیز الكتساب المهارا
﴾2﴿״.علي صحته النفسیة و البدنیة

من هنا تتجلي األهمیة الكبرى، في معرفت  أنواع المحفزات التي تساعد المعلم في دفع تالمیذه نحو 
العمل و المشاركة الفعلیة في حصته؟ أو بتعبیره أدق علي المعلم معرفة مواضیع االستعماالت 

أو الحركي لتحفیز السلوك البیداغوجي للتلمیذ، قصد خلق االرتباط البیداغوجیة ،الخاصة بتعبیره اللغوي
بین سلوكه و سلوك التالمیذ بغیة نجاح المسار البیداغوجي﴿ للوصول لألهداف التربویة المنصوص 

)3(״....علیها عامة، و األهداف العلمیة للحصة التعلیمیة

دوافع و الحوافز، و كدي المفاهیم المتعلقة بهما، و فلهذا كانت الحاجة، ماسة لتعریف المفاهیم المتعلقة بال
إبراز العالقة بینها و بین أشكال التغذیة الرجعیة التي یستعملها المعلم، لدفع سلوك تالمیذه أثناء الحصص 

و الریاضیةالتعلیمیة التعلمیة لمادة التربیة البدنیة 

(1) Piaget.J , OP cité (مرجع مذكور) , P 61.
. 149، ص 1979،الجزء األول ، الكویت ، 3دار القلم ، ط . ״علم النفس التعلیمي ״مد خلیفة بركات، مح﴾ 2﴿
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(مرجع مذكور) محمد خلیفة بركات)3(



1- مفهوم الدافعة و التحفیز :
:الدافعیة - 1- 1

تسمي الدافعیة باللغةMotivationفهذه كلمة التینیة  . كذلك یعبر عنها في اغلب األحیان بالدافع
األجنبیة 

و المعني الحرفي لهذا المصطلح هو التحریك . تدل علي مجموع العوامل التي تفسر الفعل ﴿السلوك﴾
﴾1﴿. او الدفع

مثیر یولد شئ من تحریك سلوك :" فیقدم الدكتور احمد زكي صالح تعریفا لغویا أخر للدافع ،علي انه
﴾2﴿״. هدف معینالكائن الحي یوصله و یوجهه نحو

أن الدافع هو مجموعة العوامل، التي تجعل الفرد یتوجه ״،تعریفا آخر، Chazaud.Pفمن جهته، یعطي
)3(״...و یتحرك نحو أهداف معینة، منها الحاجة لألكل الجري، ممارسة نشاط بدني

اختالف المیادین هناك العدید من التعاریف المختلفة، فیما یخص الجانب االصطالحي للدافع، ذلك ب
.العلمیة التي تتناول هذا المفهوم 

انه مثیر داخلي، یولد التوثر و یحرك ״فیعرف محمود محمد زیني كلمة الدافع، هنا تعریفا اصطالحیا،
)4(״....سلوك الكائن الحي و یوصله و یوجهه نحو هذه فیحفض التوثر ثم یعید التوازن

-1871ماك دوجل ( Mac Dougl ،ري إذن، أن نقف حول ما تطرق إلیه العالم االنجلیزيفمن الضرو 
تلك ״حیث كان من األوائل الذین تطرقوا إلي موضوع الدافع، فاعتبر مصطلح الدوافع علي انه)1938
اي قوي موروثة، ال عقالنیة تجبر السلوك علي سلك اتجاه معین، و هي بالضرورة، الصور ...الغرائز

)5(״...یفكرون به، أو حتى  یشعرون بهالجوهریة لكل شئ یفعله أو 

فمن جهتنا، ضمن هذه التعاریف المختلفة یمكن أن نقول، أن الدافع هو المثیر الداخلي للفرد، حیث یجعله 
. یبدي سلوك موجه نحو هدف معین، فیمكن أن تكون في حالة شعوریة أو ال شعوریة

.15، ص 1955مصر، مكتبة مصر،״الدوافع النفسیة ״﴾ مصطفي فهمي ،1﴿
.509ص  (مرجع مذكور) ﴾ الدكتور احمد زكي صالح،2﴿

(3) Chazaud.P , OP cité (مرجع مذكور) , P 25.
دار الكتب الجامعیة ، ״األسس و التطبیقات في التربیة الریاضیة و رعایة الشباب׃سیكولوجیة النمو و الدافعیة ״﴾ محمود محمد زیني 4﴿

.343، ص 1969-1968اإلسكندریة، 
ممارسة التربیة البدنیة و الریاضیة في مرحلة عليدوافع التالمیذ المراهقین و مدي إقبالهم״بوعجناق كمال، ׃﴾ مأخوذ من مذكرة الماجستیر ل5﴿

.116، ص 1998مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،״.التعلم الثانوي



1-2-التحفیز:
باختالف القوامیس حسب االختصاص الذي ذكر فیه، فیمكن ״حافز״یختلف التعریف اللغوي لكلمة 

....)1( Stimulus عبارة عن حث و إثارة أي باللغة األجنبیة ״تعریف الحافز علي انه 
یعطي فمن جهته Chazaud.Pأن الحافز، تلك االحتیاجات التي یتطلبها״تعریفا لغویا أخر ،)ب.شازو(

﴾2﴿״....فتكون هذه االحتیاجات طبعا من اآلخرین...الفرد،النجاز تصرف معین

ذلك المثیر المنبعث من الوسط الخارجي للفرد، فیدفعه إلظهار تصرفات مختلفة،و ״، ״الحافز״فمصطلح 
)3(״.ت تهدف لشئ معینسلوكا

تلك المواقف الخارجیة، الموجودة في بیئة معینة، منها ״یضیف محمد حسن عالوي، أن الحوافز ،
)4(״، فیستحب له الدوافع ...حافز اجتماعي، معنوي أو مادي

یعتبر عن الحافز عند ״أن في عملیة التعلیم،)ر،م.قان( Gagne.R,M  ففي میدان التعلیم، یري
لتالمیذ بجل األشیاء و المثیرات الخارجیة المحیطة بهم، سواء متصلة بالمعلم كتدخالت، ا

)5(״...أو المتعلقة بالزمالء، المساعدة علي انجاز معین... التصحیحات،األوامر

إن من الضروري توفیر ״فیما یخص مجال التربیة البدنیة و الریاضیة، تري الدكتورة عفاف عبد الكریم،
الخاصة بتعلم النشاط و المهارة الحركیة، ألنها الدافع الحقیقي،لبعث سلوك التلمیذ نحو الممارسة الحوافز 

)6(״....الفعالة

فمن خالل التعاریف التي سبق طرحها من قبل یتجلي لنا التمییز الدافع و الحافز قصد تبین نقاط وجه  
ء التعریف الدقیق لكالمها مع تحدید كل لیتسني لنا إعطا.التشابه و االختالف بین هذین المصطلحین

.مصطلح علي حدة هو متغیر بحثنا هذا
1-2- 1-التمییز بین الدافع و الحافز:

إن تضارب اآلراء و كدي تعریف االصطالحي للدافع و الحافز،تجعلنا نقوم بشطر و تمییز كال من 
.هذین المصطلحین

أي ...تي تدخل في عملیة الحوافز،حتى البواعثفالدافع هو اصطالح، استخدام عموما للظواهر ال״
متغیر متداخل،یستعمل إلخبار عن العوامل في داخل الكائن الحي،و التي بدورها توقض، تصون و تشق 

)7(״.طریق السلوك نحو هدف ما

.فمن خالل هذا التعریف،نستنتج أن الحافز عبارة عن مسبب لتحریك السلوك للفرد

.978،ص 1979،دار العلم للمالیین، بیروت،لبنان،جانفي 5ط ״﴾فرنسي، عربي ﴿المنھل״قاموس ﴾﴾1﴿
(2) Chazaud.P , OP cité (مرجع مذكور) , P26.
(3) Piaget.J, OP cité (مرجع مذكور) , P4.

.158،ص 1992،دار المعارف،القاھرة،8ط ״علم النفس الریاضي״محمد حسن عالوي ﴾4﴿
(5) Gagne.R-M, OP cité ( رجع مذكورم ) , 1976, P 61.

.5ص﴾المرجع سابق﴿الدكتورة عفاف عبد الكریم، ﴾6﴿
.899، ص 1990،مطابع األھرام التجاریة،قلیوب،مصر،2لمجلد״﴾انجلیزي، فرنسي،ألماني،عربي﴿دخیرة علم النفس״الدكتور كمال دسوقي﴾7﴿



.ي یكون كمثیر لهذا فهو شیئ خارجيفهنا الدافع یكون ذاتي،أي یأتي من داخل الفرد،یعكس الحافز الذ
فالدافع شیئ ینبع من ذات .أن هناك فرقا بین الدافع و الحافز״فیوافقها في هذا التعلیق بدر الدین خلیل،

،أما الحافز فهو شیئ خارجي یوجد في المجتمع أو البیئة المحیطة بالفرد،یجدب إلیه الفرد باعتبار ...الفرد
﴾1﴿״شعرها بهاوسیلة إلشباع حاجاته التي  ی

و علي هذا األساس في بحثنا هذا،سنركز علي إدراك مصطلح التحفیز أو الحافز كأحدي المتغیرات بحثنا 
.)درجة تحفیز سلوك البیداغوجي للتالمیذ(هذا 

: أنواع الدوافع- 2
،التي﴾ماك دوجل﴿ Mac Dougl إن مختلف التعاریف،حتى النظریات،و باألخص نظریة الغرائز،ل

ر بین علماء الوراثة و علماء البیئة و التي اكتسبت علماء الوراثة نجاحا عند استعمالها لهذه جدل كبی
.النظریة،بعد قیامهم بتفسیر الدافع علي انه، غریزة غیر موروثة، ال متعلمة و ال مكتسبة

Piaget.J عمالو یجدر بنا في هذا المقام أن نذكر بعض المحاوالت التي تهدف إلي التفسیر،منها أ
،إضافة لوجود عامل الوراثة،هناك عوامل خارجیة مثل المحیط و البیئة،الخبرات الشخصیة ﴾2﴿)ج.بیاجي(

.و الفردیة،و للجوانب المعرفیة و االجتماعیة التي تؤثر علي سلوك الفرد
یر یدعو بالضرورة الحتمیة، الیجاد تفسیر علمي آخر دافع السلوك اإلنساني،فلقد وصلت هذه التفاس

خاصة في میدان علم التشریح، و میادین التربیة ، إلي نتائج، ترمي إلي أن الغرائز تنقسم إلي نوعین من 
.حیث األهمیة و األولویة في التأثیر﴿العمل﴾ علي السلوك اإلنساني للفرد

:الدافع األولیة- 1- 2
Piaget.J فیعلق...للطعام و النومیستدل كذلك بها،بالدوافع الفسیولوجیة أو الجسمانیة مثال،الحاجة 

)3(״...أنها األساسي الشرطي في نشاط اإلنساني و قیامه بالسلوك الیومي....״)ج.بیاجي(

إن الدوافع األولیة ،من المثیرات األساسیة للفرد، و التي״ فمن جهة أخري Gagne.R,Mتجعله بحاجة 
)4(״...شرب،اللعب،النوم،التحركفیذكر الحاجة لألكل و ال...لألمور الضروریة،للعیش،الراحة،العمل

إن الدوافع األولیة للفرد،أساسیة للعیش و النمو،فهي تشبع ״فیضیف لذلك، محمود محمد الزیني،
)5(״الحاجات الضروریة للفرد

فمن خالل هذه التعاریف یمكن القول،ان الدوافع األولیة، تلك الضرورة األساسیة التي تشجع الرغبات 
،ان یقوم بالبحث عن اخذ كمیة كبیرة )التلمیذ(د،فمثال في النشاط الحركي ، البد من المتعلماألساسیة للفر 

.من األكسجین،قصد االسترجاع لنشاط بدني ذو حمولة عالیة،یتطلب انجازه

. 30، ص 1985جانفي، 251كتاب العمل،مجلة دوریات العدد ״الدوافع والحوافز و تأثیرها علي اإلنتاجیة و األداء״﴾ بدر الدین خلیل1﴿
(2) Piaget.J, OP cité (مرجع مذكور) , P106.
(3) Ibid, P 107.

(4) Gagne.R-M, OP cité (مرجع مذكور) , 1976 , P 115.
.343﴾ محمود محمد زیني، ﴿ المرجع سابق﴾ ص5﴿



2- 2- الدوافع الثانویة:
اغلب األحیان نجدها في علم النفس االجتماعي،أنها و تعرف كذلك بالدافع المتعلمة أو المكتسبة و في 

دوافع اجتماعیة ،المتعلقة بالمحیط أو البیئة الخارجیة للفرد،فمثال هناك، دافع للتعلم، دوافع النمو، دافع 
.الخ...، دوافع التعزیز و التقویة فیها یخص عملیة التعلم االجتماعي)نشاط حركي(انجاز نشاط معین 
ا من خالل التعاریف السابقة، أن الدافع تلك العملیة أو مؤثرات داخلیة كانت أم خارجیة، و كما ذكرنا سابق

أن الدافع"فیشیر في هذا الصدد ادواردج،.اإلبداء سلوكات معینة،و أن الدافع األولیة أساس السلوك
م السن،اكتساب الثانویة تقوم أساسا علي الدافع األولیة،لكنها تأخذ في االستقالل  عنها تدریجیا،بتقد

فمثال عند وضع التلمیذ في ﴾1﴿״…)تكرار المواضیع التي یكون فیها الفرد(الخبرة،إعادة رؤیة المواقف 
تكرار نفس المحیط المعاش من (وضعیة تعلم مهارة معینة،یراعي مواضیع البیداغوجیة المشابهة لألولي

الزائدة،هذه األخیرة كأساس للدافع الثانویة ،فیكون الدافع األولي للتالمیذ هو التحرك و صرف الطاقة)قبل
مثل مهارة حركیة (لكن بالتعرف و مشاهدة المواضیع األخرى ...)المهارة(منها انجاز األداء الحركي 

لكن .،ینشرع في االستغناء عن الدوافع األولیة تدریجیا،أي اكتساب الخبرة من جراء الممارسة)مشابهة لها
مع ظهور عدة نظریات،توحيمع بروز البحوث العلمیة و 

أن العقل هو "و التي تقوم، " النظریة العقالنیة"لدراسة و تفسیر الدوافع السلوك اإلنساني، نذكر منها 
...".المقرر و البادئ للفعل،أي یسلك العقل سبل لطرح تصرفات و سلوكات معینة

أن "رة،منها دراسة السلوك اإلنساني ،أما في الوقت الحالي،و الذي أصبحت فیه، تتمیز الدراسات المتوف
المختصین في علم النفس،یولون األهمیة ، في تفسیر و تحلیل ما یؤثر علي سلوك الدافعي نفسه ،علي 

﴾2﴿" عكس البحث عن أشكال و أنواع الدوافع لكل سلوك أو فعل ما

رورة معرفة مؤثرات ففي مجال التعلیم، و خاصة أثناء عملیة التعلم ، یقر بعض الباحثون ، حول ض
سلوك التالمیذ أثناء حصص التعلم، ففي مجال التربیة البدنیة و الریاضیة،كأخذ المیادین للتربیة بصفة

عامة،یري Pieron.Mالبیداغوجي للتالمیذ،و هذا خاصةم،أن البد فهم مسببات السلوك.بییرون
. )3(التالمیذ قصد إبرازها،و توفیرها لهبالمشاركة عن طریق نشاطهم الحركي،لیتسنى للمعلم معرفة محفزات

:عالقة االنجاز بشدة الحافز - 3
اشرنا سابقا،أن الحافز یعبر عنه،كمثیر خارجي للفرد،لدى كان الضروري التطرق للعالقة الموجودة لقد

.)األداء(و و االنجاز )درجة(بین شدة التحفیز 
)4(. یات،ترمي لشرح هذه العالقةفیرى في هذا الشأن،محمد حسن عالوي،أن عدة نظر 

. 26،ص 1988،دار الشروق 1احمد عبد العزیز سالمة،ط/ترجمة د"الدافعیة و االنفعال "﴾ ادوارج،موراى،1﴿
.110، ص 1972، منشورات عویدات، بیروت، 1،ط"تاریخ علم النفس"﴾ موریس روكالن،ترجمة علي زیعور و علي مقلد، 2﴿

(3) Pieron.M, OP cité (مرجع مذكور) , P 25.
.158﴾ محمد حسن عالوي، ﴿مرجع سابق﴾ 4﴿



:Drive Theory نظریة الدافع-3-1

تشیر هذه النظریة إلي وجود عالقة كبیرة بین التحفیز،و االنجاز،فمثال عندما یقوم التالمیذ بانجاز 
و توفیر التغذیات الرجعیة مهارة حركیة معینة،تكون التحفیزات كالتشجیع علي االستمرار،كذلك تصحیح،

.الموافقة لألداء من طرف المعلم،تعمل علي نجاح و استمراریة هذا االنجاز
)ب.سوالوس( Swalus.P حیث یرى.فلذلك یرى،أن درجة التحفیز تتناسب طردا مع مستوى االنجاز

ع،التعزیز،و المعلومات كلما كانت المعالم التحفیزیة متوفرة بكثرة و الخاصة بالمعلم،كالتشجی"و آخرون،انه 
اإلضافیة أثناء األداء الحركي للتالمیذ،زاد تحسن مستوى االنجاز كذلك فهم العملیة التعلیمیة بصفة 

لدى على معلمي مادة التربیة البدنیة،أن یثیروا نسبة كبیرة من أشكال التغذیة الرجعیة التي )1(..." جیدة
.   وى انجازهم الحركي و المهاريتعمل كمحفز لسلوك التالمیذ، من اجل رفع مست

:المقلوب ״ U ״نظریة حرف - 2- 3

فیذكر .إن هذه النظریة تنسب إلي وجود ضرورة الكبیرة مستوى االنجاز،خاصة في تعلم األداء الحركي
انه من الضروري مراقبة و تحسین االنجاز عند المتعلمین لمهارة معینة، و هذا عن "محمد حسن عالوي،

﴾2﴿..." ظة،و التصحیح،إلدراج شئ من التحفیزطریق المالح

فال یستمر هذا .فتكون هذه النظریة بمثابة،وجود عالقة بین شدة ودرجة التحفیز،و كدى مستوى االنجاز
:10حسب الشكل رقم .حتى حد معین، ثم ال یكون هناك استقرار،فیبدأ مستوى االنجاز ینزل

مستوى االنجاز                       

∩
شدة التحفیز

المقلوب. ״ U عالقة درجة التحفیز و مستوى االنجاز حسب نظریة حرف شكل رقم 10:

(1) Swalus. P et autres, OP cité. (مرجع مذكور) , P 137.
.159﴾مرجع سابق﴿محمد حسن عالوي،﴾2﴿



فمن هنا ،نرى الضرورة القصوى،لتكثیف درجة التحفیز،خاصة في الحالة التعلم،قصد استمرار االنجاز 
انه من الضروري للمعلم االستمرار في، ممارسة "،)م.كروازي( Croizier.M فیرى. لدى التالمیذ

تحفیزي،بشكل یشجع،یدفع و مع توجیه التلمیذ،لینتمي فیه شئ من الضغط االیجابي عنده،و الذي سلوكه ال
)1(..." بدوره یوجه فعله و سلوكه نحو هدف تربوي یرمي إلیه المعلم

:نظریة اإلثارة النشطة -3-3
أي ما من .یزتفترض هذه النظریة، أن الفرد لدیه مستوى معین و مناسب و خاصة به لإلثارة و التحف

فمثال كل تلمیذ وله درجة استثارته فعندما تفوق قدرته علي االستجابة فسوف .فرد إال وله قدرة تحمل اإلثارة
.الیؤدي إلي شئ ایجابي

انه ال بد من معرفة"، )ب.ج.رونار( Renard.J-P و )أ.شیف( Schieff.A   حیث ینظر،كل من
ف التحفیزات و التنبیهات التي یستعملها المعلومات قصد سلوكات التلمیذ،و قدرته على استثارتها،بمختل

﴾2﴿..." دفعهم لزیادة في أدائهم الحركي

إذن،تعتبر اإلثارة و التحفیز السلوك كمؤشر للفرد علي قدرته القیام به،فالسلوك سیوجه نحو محاولة 
....حفیزحیث االنجاز هنا یكون مستواه في استقرار مع درجة الت.االحتفاظ بهذا المستوى

":تورندایك"نظریة أو قانون - 4- 3

فهذا األخیر نشاط ذاتي یقوم "إن هذه النظرة و القانون،ترمى إلي شرح نظام االستجابة في حالة التعلم 
به المتعلم،قصد حصوله على استجابات،مثال التغذیة الرجعیة للمعلم،و التي تكون الستجابة المعلم 

)3(." بتعدیل سلوكه االنجازي، بتحفیزه نحو العمل و المشاركة الفعلیةلمستوى انجاز التلمیذ،فیقوم

و حتى نوضح أكثر نرى التعلم،أي العملیة أو الحالة التي نحن بصدد دراستها في هذا البحث ذلك من 
:خالل قوانین التعلم 

قانون المران ﴿التمرین﴾
قانون ثورندایك                         قانون األثر﴿التأثیر ﴾    

قانون الشدة    

)1       ( Criozier.M, “ Motivation, Projet personnel, Apprentissages“.Ed ׃ E.S.F,Paris,1993, P 15.
)2( Scheiff.A, Renard.J.P, OP cité. (مرجع مذكور) , P 5.

.21، ص 1983دار الشروق،جدة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر "نظریة التعلم و تطبیقات التربویة "محمد مصطفي زیدان، ﴾3﴿



فقانون المران،یزید أن كفایة حاجة الدوافع نحو التعلم،كان سبب في الربط بین المسبب و االستجابة 
معلم مثال بتحفیز التالمیذ أثناء أدائهم الحركي لیبدوا سلوك أدائهم الحركي،بصورة ،فعندما یقوم ال)النتیجة(

،حیث یأتي هناك دور قانون األثر كمكمل لقانون )التعدیل و التحسین حتى التغییر(أحسن من السابق
ك معین فیكون قانون الشدة كما ذكر في نظریة الدفع كعالقة طردیة بین درجة التحفیز إلثارة سلو .التمرین

كاستجابة المشبعة،حیث كلما زادت درجة اإلشباع و االرتیاح )المستوى(عند التالمیذ و درجة االنجاز 
،فمثال إرسال المعلم تغذیة رجعیة موافقة اجابیة، )أي المستوى االنجاز(المترتب على هذه االستجابة 

"الخ...واصل على هذا النمطجید،عمل ممتاز،: "، أو المدح مع عاطفة اجابیة مثال ..."جید،أحسنت"
فهناك عدة نظریات متعلقة بالدافعیة،لكن رأینا أن نرتبط باألداء أي بمستوى االنجاز و عالقته بشدة 

. التحفیز و الدافع فتعتبر هذه النظریات المذكورة مكملة بینهما
:المبادئ العامة للدافعیة أو للتحفیز في عملیة التعلم - 4

فیز الفرد،من شخص إلى أخر،مما یجعلنا ال نستطیع تحدید األنماط المختلفة للدافعیة تختلف درجة تح
.بصفة دقیقة Anastasi.A إن من الصعوبة إیجاد الفرق بین الدوافع "،)أ.اناستازي(فیذكر في هذا الصدد

مصادرنستطیع من خاللها معرفة و هذا راجع للصعوبة التي ال....المتعلمة و الدوافع الغیر متعلمة
﴾1﴿...." الدافعیة لدى األفراد

نرى في عملیة التعلم بصفة عامة،و التعلم الحركي بصفة خاصة،نماذج عدیدة لالستجابات الناتجة 
یمكن للتالمیذ أن یتلقي دفعا من طرف معلمه نحو انجاز مهارة حركیة معقدة : لدوافع مختلفة،فمثال

، ذلك عن طریق مختلف النصائح،التعزیز المعرفي )عبینالتقویة و الدخول للتسدید بین ثالث ال:مثال(
.فیصبح هذا اإلطار، و المتعلق باالستجابة بمثابة الدافع أو التحفیز.الحركي حول هذه المهارة

إن إبداء سلوك معین،یرجع لمختلف االستجاباتـ و التي تكون "في هذا الصدد،یذكر محمد صقر عاشور، 
﴾2﴿..." شباع حاجات الفرد،سواء األصلیة أم الثانویةبدورها عبارة عن دافع، یرمي إل

: عالقة الدافعیة باألداء الحركي- 1- 4
لقد تطرقنا في هذا الصدد،لشرح نظریة الدافع،و المتعلقة بدرجة التحفیز و عالقتها بمستوى االنجاز 

.لألداء العام، أو األداء الحركي بصفة خاصة
بد على الفرد، معرفة مستوى التحفیز،أي إدراك شدة و كفایة أشكال انه ال"فیرى محمد حسن عالوي، 

هذا األخیر یكون كاستجابة مهمة و التي ترمي إلعطاء صورة عكسیة . التحفیز في وضعیة التعلم الحركي
)3(...." )التلمیذ(لدرجة االنجاز عند المتعلمین 

(1) Anastasi. A, “ Psychological Testing “ . Mac Millan company,N.Y, 1954, P31.
دار انھضة العربیة، " األسس السلوكیة و أدوات البحث التطبیقي"محمد صقر عاشور، ﴾2﴿

.26،ص 1983القاھرة،
.158﴾مرجع سابق﴿محمد حسن عالوي،،﴾3﴿



االنجاز الحركي فعن طریق،هذا التعلیق یمكننا أن نقول،انه كلما زادت درجة التحفیز و الدافعیة أثناء
.و العكس صحیح. لدى التلمیذ،زاد األداء الحركي لدیهم بصورة متحسنة تدریجیا

فمثال،عندما یكون التلمیذ یشارك بصفة مستمرة النجاز أي أداء حركي،فعندما یتلقى تعزیزات على شكل 
سعى المعني تغذیة رجعیة،كأن تكون توضیحیة مثال من طرف معلمه، فانه حتما على االستجابة،وی

...ریجیة تكون مرغوبة عند المعلملتصعید أدائه الحركي بصورة تد
:الدوافع الغیر متعلمة - 2- 4

فیرى في هذا ...كدوافع العیش،منها دوافع األكل،دوافع التنفس.فهي عبارة عن الدوافع األولیة للفرد
التي تجعلها انه أهم سلوكات اإلنسان، تلك المتعلقة بمسببات" ، )ج.بیاجي(الصدد 

)السلوكات( Piaget.J
فهي دوافع غیر متعلمة،حیث هي جاءت كغریزة وراثیة منذ ...ضروریة له، كاألكل،الشرب،التحرك

)1(...." المجيء للحیاة

:الدوافع المتعلمة - 3- 4
شأ ففي میدان علم االجتماع،تسمى بالدافع االجتماعي،الن الفرد یعیش في محیط و بیئة اجتماعیة،تن

،انه من الضروري على الفرد،أن یقوم باالتصال الدائم مع البیئة ﴾2﴿منه دوافع یتعلمها،فترى الدكتورة لزعر 
المحیطة به، ینشأ فیهما و تعلمه دوافعا، تجعله ینصاع إلیه قصد االلتزام،بقیم و عادات تلك البیئة 

...االجتماعیة
بتوضیح اشمل و أدق، كل األفعال و السلوكات المنصبة فالتعلیم،احد أشكال األنظمة االجتماعیة،فهو 

فیعلق في هذا الصدد    ...في قالب تربوي،نتیجة الدوافع المتعلمة بین األفراد،كالحاجة للتعلم و المعرفة
إن كل ممارسة في حالة التعلم،و خاصة في التعلم الحركي،دون دوافع یتعلمها"، )ب.كناب( Knapp.B

)3(..." غیر فعالة و ال أهمیة لها)أي الممارسة(ها الممارسون له،فهي كل

فمن الممكن،أن یكون الدفع المتعلم،یرمي إلى بدل العالقات الموجودة بین نمط العالقة بین المعلم و 
.)التعلیم الفعال(المتعلم، أي بالتحدید،ترمى هذه الدوافع المتعلمة لنجاح العملیة التعلیمیة 

، یبرز فیه الدوافع المتعلمة على مستوى الشخصي"11شكل رقم "، )ب.شازو( Chazaud.P فیعطي
)4(: للفرد، و الجماعي له 

(1) Piaget.J, OP cité. (مرجع مذكور) , P 154.
).مرجع مذكور(الدكتورة لزعر سامیة ) 2(

(3) Knapp.B, OP cité. (مرجع مذكور) , P 60.
(4) Chazaud.P, OP cité. ( مذكورمرجع  ) , P 27.



Chazaud.P الدوافع االجتماعیة ﴿المتعلمة﴾،على مستوى و الجماعي للفرد حسب: - 11-الشكل رقم 
).ب.شازو(

.الصراع ضد الوحدة-
...الحاجة للعاطفة، التناصح-

.داخل الجماعةجاالندما-
.الحاجة للمشاركة و التعاون-

الشخصیة للفرد

الدوافع المتعلمة
﴾االجتماعیة﴿

ماعیة للفردالج



الدوافع و التعلم : -1 -3-4
Chazaud.P فیرى. أهم شروط التعلم،یعتبر الدافع و التحفیز،من )في الفصل األول(كما ذكرنا سابقا

بهذا شرط ... فان من الضروري وجود، الدافعیة عند المتعلم، كي تحدث عملیة التعلم"، )ب.شازو(
)1(..."أساسي

التحفیز و التعلیم الحركي : -1-1 -3-4
)2(" …إن التحفیز هو العامل األكثر أهمیة،في تعلم المهارة الحركیة" ، )ب.كناب( Knapp.Bیرى

.،لبلوغ االنجاز الجید للتعلم الحركي،كمهمة جدیر القیام بها)التلمیذ(أو التحفیز، تجعل المتعلم فالدافع 
.ذلك قصد إشباع حاجاته و مختلف متطلبات التفوق و المعرفة من الجانب األداء الحركي

فكل المعطیات،التي تحفز السلوك الحركي عند التلمیذ،من إرشادات نصائح،تدخالت المعلم و حتى
هذا كما یعلق علیه    .التغذیة الرجعیة له،ترمي إلبراز العالقة الموجودة بین التحفیز و التعلم الحركي

انه ال بد من اتخاذ أشكال و أنماط التحفیز أثناء التعلم الحركي،بصفة هامة) "م.بییرون( Pieron.M
ألقصى معاني المشاركة جد محفزة و كذلك ترمي) التلمیذ(و ضروریة،ذلك یرمي لجعل هیئة المتعلم 

)3(..."الحركیة الفعلیة

. فمن خالل ما ورد،یرى انه من الضروري، إتمام و استمرار أشكال التحفیز،خاصة في التعلم الحركي
)ب.شازو( Chazaud.P ذلك كما وضحه.فعكس هذا یؤدي حتما لنتائج غیر مرغوب فیها

)4(: 12في شكل رقم 

Chazaud.Pعالقة التحفیز بدرجة التعلم الحركي حسب : الشكل رقم 12

(1) Chazaud.P, OP cité. (مرجع مذكور) , P 28.
(2) Knapp.B, OP cité. (مرجع مذكور) , P 60.
(3) Pieron.M, OP cité (مرجع مذكور) , P 14.
(4) Chazaud.P, OP cité. (مرجع مذكور) , P 31.

استجابة

)سلوك(فعل )                                            سلوك(فعل 

ل                                                                     التعزیزاإلھما

التحفیز

عدم التفوق

التعلم الحركي

التفوق      



:لسلوك و ا)التحفیز(الدافعیة - 2- 3- 4
أي (تعتبر الدافعیة و التحفیز،من المسببات األساسیة  للسلوك اإلنساني،ال سیما أثناء الممارسة 

).مختلف األفعال التي یقوم بها الفرد
ففي میدان التعلیم،یرى لجل السلوكات المرتبطة بالمعلم أو بالتلمیذ،نتیجة الدوافع و الحوافز المشتركة 

فالدافع،هو الذي یوجه سلوكنا،و یعتبر مسؤوال إلى حد كبیر ،عن ."مسار البیداغوجي في هذه العملیة و ال
).1(..."أو المعاد تنظیمه لموجابهة الموقف،یوجد فیه الفرد - الجدید-استدعاء أسلوب المدخر

عن "ة إن في میدان التربیة البدنیة ،یرى لتحریك السلوك البیداغوجي للتلمیذ ،أثناء حصة تعلمیه ،أنها عبار 
عملیة هامة،یلعب فیها التحفیز بأشكاله المختلفة،و الخاصة بالمعلم،دورا أساسیا إلبداء تصرفات و أفعال 

.)2(..."منظمة ،مرتبطة بما یدور في الحصص
:أشكال تحفیز السلوك البیداغوجي للتلمیذ- 1- 2- 3- 4

فمن جراء االحتكاك .ي ،بیداغوجي إن السلوك البیداغوجي للتلمیذ ،تلك األفعال التي تدور في قالب تربو 
مع جل العملیات التعلمیة من ، االتصال ،تنظیم و تصحیح ،حتى التغذیات الرجعیة بین المعلم و التلمیذ 

.تنجم غنه حتما سلوكات تهدف لمعاني هامة 
، فیرى ،محمد حسن عالوي ،أن استخدام أشكال التحفیز ،و كیفیة دفع السلوك الریاضي لدى المتعلمین

).3(:ترمي للحاجة النفسیة لدى التالمیذ ،فمن بین هذه الطرق 

مكافأة االستجابات المرغوب فیها ،حیث نرى مثال،الضرورة الهامة التي یسردها المعلم على شكل 
أحسنت،انك تتقن أداء التنطیط بشكل ممتاز ،مع انك لتوء تعلمته "تشجیعات ذات عاطفة ایجابیة كقوله ،

ضروري ،یزید من تعزیز االستجابات السلوكیة للتلمیذ ،و تكوین الرغبة لدیه على االستمرار فهذا بال..."
.في رفع مستوي األداء الحركي 

إن التغذیات الرجعیة التي لها السند الكبیر للتلمیذ ، خاصة أثناء االنجاز الحركي ، یزید في الثقة و 
.اإلصرار على المشاركة الفعالة و حب العمل 

تعتبر أشكال االهتمام باالنجاز التلمیذ لدى المعلم ، كصورة ایجابیة للمتعلم ، فیشعر انه مهتم به ، 
.  فیشعر بالطمأنینة و السالم مما یدفعه للمثابرة أكثر فأكثر

انه من المهم معرفة نتائج األداء ،لدى التالمیذ ،قصد توجیه سلوكهم )"ب.سیموني( Simonet.Pفیذكر
).4(..."تغییره نحو صورة مرغوب فیها تعدیله ،أو

.509ص)مرجع سابق (الدكتور احمد زكي صالح ،)1(
(2) Swalus.Pet autre,OPcité (مرجع سابق),P135.

. 9ص)مرجع سابق (محمد حسن عالمي ،) 3(
(4)Simonet.P,OPcité(مرجع سابق),P183.



و أخیرا ،یجب الوقوف النجازات التلمیذ ،خاصة أثناء نشاطه الحركي ،قصد غرس فیه روح اإلصرار 
على االستمرار للوصول إلى الهدف و ذلك بإرسال شيء من التحفیز ،الذي یجعله یعید األداء و یكرر 

.ى غایة بلوغ المرامالمحاولة إل
:عالقة الدافعیة بالتغذیة الرجعیة أثناء األداء الحركي - 5

قبل التطرق للعالقة بین التغذیة الرجعیة و الدافعیة،أثناء حالة التعلم بصفة عامة،و التعلم األداء الحركي 
في حالتنا ( حدیث عن مجریات و وقوع التغذیة الرجعیة في المحیط االجتماعي بصفة خاصة،یجب أوال ال

Chazaud.P ، و لهذا یرى للتغذیة الرجعیة،حسب)التعلم/هذه،سنخص الكالم عن عملیة التعلیم
أنها عملیة تحدث من جراء االحتكاك بین األفراد،إلبراز أشكال االتصال المتبادل،فإرجاع "، )ب.شازو(

للممارس،یعتبر كنتیجة لرد فعل على معلومات معززة،ألقیت من قبل من طرف المعلم أو نشاط  حركي
)1(..." المدرب

فیرى نفس الباحث،إن كل العالقات الواقعة في هذا المستوى،بین الممارس و محیطه التعلیمي للتربیة 
:البدنیة الریاضیة،تحدث حسب النموذج التالي 

،تستقبل المعلومات التعزیزیة من محیط ) خاصة المستقبلیة(لدى الممارس مكانیزمات اإلدراك الحركي
) …التصحیح،التعدیل،اإللغاء(،هذا األخیر،یقوم بوصفة وضعیة بیداغوجیة،یعرفها )خاصة من المعلم(

.وتصنیفها
یة فمثال،عندما ینجز التلمیذ مهارة حركیة،كالتنطیط في كرة السلة،یستقبل التصحیحیة،على شكل تغذ

،فتكون هذه األخیرة بمثابة تصحیح،و توجیه )یمكن أن تكون أشكال أخرى(رجعیة،سواء ناقدة أم موافقة،
األداء،حتى یتسنى وصفها و تصنیفها،هل ما إذا كانت مقبولة أم مرفوضة ؟ 

كیل یقوم بالشروع بتش.إن مكانیزم أخد القرار عند الممارس،خاصة بعد استقباله لكل التدخالت اإلعالمیة
. مخطط فعلي،یسرد فیه أفعال و تصرفات ترمي لألهداف و الغایة التعلیمیة المسطرة في الحصة

فمثال،بعدما یستقبل التلمیذ،جل التعزیزات،یعید الشروع مباشرة في نسج مخطط،یقوم بنشاط حركي یخضع 
.ول إلیهتكون لها هدف المرغوب الوص.للمقاییس المحددة،عن طریق التغذیة الرجعیة التقویمیة

انه البد أن تحدث،التغذیة الرجعیة تغییرات "، )ب.مكاریو( Maccario.B ،فیذكر في هذا المقام
ذلك یجعله یبدي االهتمام أكثر إلعادة سلوك حركي أو مهاري یهدف للغایة .على سلوك الحركي للتعلم

عند الممارس،ترمي إلى إبداء إن مكانیزمات التطبیق )2(..."المرجوة،بعد سلسلة من التقییم و المراقبة
فمثال،یصبح التلمیذ قادرا،على تنفیذ . النشاط الحركي المبرمج،بعدما تم تحدیده بصورة مضبوطة و جیدة

جعیة،سواء كانت إعالمیة النشاط الحركي،بعدما عرف معالم الخطأ و التعدیل من جراء تلقیه التغذیات الر 
أم غیرها

(1) Chazaud.P, OP cité. ( مذكورمرجع ) , P 75.
(2) Maccario.B, OP cité. (مرجع مذكور) , P 46.



التعلیمي،خاصة المعلم،مبرز على الشكل  هذه العالقة الموجودة بین الممارس و كذلك المحیطفتكون 
)1(: ) ب.شازو( Chazaud.P حسب-13-رقم 

یة الرجعیة المتمثل في العالقة بین المماس و المحیط المتعلم فیه1حدوث التغنموذج :13الشكل رقم 
(1) )ب.شازو( Chazaud.P ، حسب )حالة التعلیم و التعلم الحركي(

انه من األجدر،التركیز على وضعیة سرد و إلقاء المعلومات حول أداء "فیرى،محمد حسن عالوي، 
نشاط الحركي أكثر تحفیزا لإلبداء به،على مستوى انجازي،بشكل حركي أو مهارة حركیة،حتى تجعل ال

)2(..." تطویري و بتحسن مستمر

حیث تبرز لنا الدكتورة .فمن هنا یمكننا، أن نبرز،استعماالت التحفیز و الدافعیة أثناء التعلم الحركي
التحفیز و الدافعیة في هذا عفاف عبد الكریم األهمیة الكبیرة،حول فهم العالقة الموجودة بین نظم و أشكال 

)3(. المجال

(1) Chazaud.P, OP cité. (مرجع مذكور) , P 76.
.156ص) مرجع سابق (محمد حسن عالمي ،) 2(
.4ص) مرجع سابق (الدكتورة عفاف عبد الكریم ،) 3(

مدخالت  
تخزین

)قصیر المدى(
التنقیة

)االختیار(
مكانیزم
االنجاز

مكانیزم
القرار

میكانیزم
التنفیذ

االستجابة
الحركیة

طویل(تخزین
)المدى

التغذیة الرجعیة 



:استعماالت نماذج التحفیز أثناء التعلم األداء الحركي - 1- 5
إن من أشكال التحفیز و الدفع، التي یستعملها، المعلم"، و آخرون) ب.سوالوس( Swalus.P یشیر

أثناء التعلم الحركي لمهارة معینة ،تلك التشجیعات،و التعزیزات التي ترمي لزیادة المشاركة الحركیة الفعالة 
)1(..."لدى التالمیذ

أن من أهم ما یقوم به التلمیذ أثناء"و آخرون ) ع.مرزوق( Merzouk.A و یضیف من جهته
تلك االهتمامات بأشكال التقییم المعلم حول أدائهم ،و . األداء الحركي في مختلف أنشطة التربیة البدنیة

)2(..كدى مختلف التعزیزات و التشجیعات التي تجعلهم یندفعون نحو المشاركة بجل سلوكهم البیداغوجي

ز األداء الحركي  إن التالمیذ الذین، ال یمكنهم انجا" ، )ج.میسوم( Missoum.G  ، فیزید على هذا
فهم یعانون من نقص .المطلوب في كل مرة ،یكونون دائما تحت أشكال السخریة من طرف اآلخرین

التطبیع الدافع،غیر أن المعلم یمكنه أن یقوم بتحفیزهم و الحصول على الفرصة المشاركة الفعالة لنشاطهم 
الضروري،أن المعلم یقوم باالهتمام حول مواضیع و الوضعیات التي بدورنا،نرى من )3(..." الحركي

ذلك بتشجیعهم حول االستمراریة في العمل و االنجاز،و .تجعل التالمیذ یشاركون بمختلف سلوكهم الحركي
توفیر جل المعلومات،التعزیزات التي تلعب دور تحفیزي مهم في العملیة التعلیمیة عامة،و نجاح العملیة 

.جیة للتعلم الحركيالبیداغو 
:دور التشجیع بالمكافئة و العقاب- 1- 1- 5

انه هناك عامة صفتین لتحفیز التالمیذ ،منح المكافئات، أو توجیه "، )ب.شازو( Chazaud.Pیذكر
)4(..." العتاب و العقاب

انه هناك مواضیع،للسلوكات     " ،)ب.ج.رونار( Renard.J.P ) أ.شیف( Schieff.Aبدوره،یرى  من
)5(..." السلبیة لدى التالمیذ،كانت مرفوعة بنصائح سواء لعتاب التلمیذ،و كذلك مظاهر عدم موافقة المعلم

فتلعب في بعض األحیان أشكال التغذیات الرجعیة الغیر الموافقة من طرف المعلم،دورا أساسیا في 
: تعدیل السلوك الحركي لدى التالمیذ، ذلك یكون 

. افقة الدائمةإحساس التلمیذ بالمر - 
.تحفیز التلمیذ على جهد أكثر و المشاركة- 
.جعل التلمیذ یكون في موضع الضرورة لالنصاة و كذلك المتابعة- 
.تطویر أشكال التركیز عند التالمیذ- 

(1) Swalus.Pet autre,OPcité (مرجع سابق),P136.
(2) Revue des Sciences des l’éducation, OP cité (مرجع سابق),P 259.
(3) Missoum.G, OP cité (مرجع سابق),P 30.
(4) Chazaud.P, OP cité. (مرجع مذكور) , P 76.
(5) Scheiff.A et Renard.J.P, OP cité (مرجع سابق),P 2.



صور سلبیة،و هذا إذا كانت درجتها .كن في بعض األحیان،تلعب أشكال و أنماط العقاب التالمیذ
.یمتتعدى الشئ التي إلیه بیداغوجیة التعل

فعن طریق التشجیع نحو الممارسة الدائمة،المشاركة الفعلیة بالسلوك الحركي،و كذلك االستمراریة للتعلم 
یصبح التالمیذ یهتمون إال بأشكال التشجیع عن طریق التغذیة الرجعیة المقدمة من طرف .بصفة خاصة

..یقدمونهالمعلم،و اجتناب أشكال العقاب من رفض،عدم الموافقة و الرضى على ما 
انه من أشكال التغذیة الرجعیة التي یبدیها"و آخرون، )ب.سوالوس( Swalus.P في نفس اإلطار، یرى

، كذلك النقد الشدید،و إظهار )الصیاح(المعلم أثناء حصة تربیة البدنیة،تلك المتعلقة بعدم الموافقة الشدیدة
)1(" وكأو سل....فرص عدم االهتمام بما قدمه التلمیذ من نشاط حركي

:دور أشكال التحفیز للوصول للهدف - 2- 1- 5
إن كل عملیة تربویة،سواء كانت عملیة تعلیمیة تعلمیه،خاصة في التعلم الحركي ،ترمى لألهداف 

على شكل أهداف (و التي یكرسها أثناء حصته التعلمیة .البیداغوجیة المراد تسطیرها من طرف المعلم
).عملیة

انه من الضروري،على المعلم أن یقوم بتسطیر األهداف التربویة،ذلك " ئ، فیذكر سیوني و الشاط
)2(...بمشاركة التالمیذ في تحقیقها،و هذا لنجاح العملیة التعلیمیة

انه البد على المعلم التربیة البدنیة،وضع هدف )م.ه.دور نهوف( Dornhoff.H.M من جهته یرى
رائي،یستطیع تطبیق فیه معالم المعارف الحركیة و تلقینها تربوي،یحوله أثناء حصصه التعلیمیة لهدف إج

)3(..." للتالمیذ،قصد المشاركة في نجاح و الوصول لهذا الهدف

فال بد،أن تكون هذه األهداف في متناول التالمیذ،حیث یمكنهم انجاز جل النشاطات الحركیة المطلوبة و 
انه على) "ب.شازو( Chazaud.P حیث یذكر. وسیلة بالهدف الرئیسي المسطرالتي لها صلة كبیرة،أو 

المعلم،أن التكون ضنونه التي تجعله یقول أن الهدف في متناول التالمیذ،حیث الیمكن أن تفوق مستوى 
)4(..." بل یقوم بتصعید مستوى الوصول للهدف تدریجیا.االنجاز الحركي لدى تالمیذه

المعارف البیداغوجیة سواء معنویة أم إذ،ال بد على المعلم معرفة هدف الحصة،قصد تسطیر جل 
.  مادیة،أین بدور إبراز و تحفیز المشاركة الفعالة للتالمیذ،یستطیع الوصول للهدف المطر

(1) Swalus.Pet autre, OP cité (مرجع سابق),P118.
.11ص) مرجع سابق (محمود عوض بسیوني و فضیل یاسین الشاطئ ،) 2(

(3) Dornhoff.H.M ,OP cité (مرجع سابق),P 98.
(4) Chazaud.P, OP cité. (مرجع مذكور) , P 30.



:دور أشكال التحفیز في معرفة النجاح - 3- 1- 5
لقد تطرقنا من قبل،حول معرفة النتائج عن طریق مختلف التغذیات الرجعیة المستقبلة من طرف 

.نتهاء منهالتلمیذ،ذلك أثناء التنفیذ األداء الحركي أو بعد اال
فال بد من االستشارة، إن أشكال التحفیز الخاصة بالمعلم، منها التشجیع المعلومات التحفیزیة،و كذلك 

.العزیز و التقویة،تلعب دور كبیر في كشف للتالمیذ فرص النجاح حول االنجاز الحركي
،ذلك یجعلهم یرتاحون انه بات من الضروري ،معرفة مستوى النجاح عند التالمیذ"بیوكر،.أ.فیري تشالز

.)1(..."نفسیا ،و بالتالي یتابعون نشاطهم على أحسن أوجه التطور و التحسن
لقد كان للتغذیات الرجعیة األهمیة الكبیرة،خاصة منها االیجابیة ،حول معرفة أشكال النجاح حول األداء 

في كرة الید ،كقوله جید،یمكنك عندما یبدي المعلم معلومات حول أداء التلمیذ :الحركي للتالمیذ ،فمثال 
.،تجعل التلمیذ یبدي السلوك أو النشاط الحركي المقبل بنجاح ...اآلن أن تقوم بالتسدید بسهولة

بالمقابل ،تلعب هذه األشكال من التغذیة الرجعیة ،خاصة السلبیة و الناقدة ،صور عدم التفوق على 
،أن یرسل تعزیزات محفزة للموقف الذي یكون فیه التلمیذ االنجاز األداء الحركي ،لكن هنا البد من المعلم 

یجب علیك المرة المقبلة أن "،كإرساله لتغذیة رجعیة ذات صبغة عاطفیة كقوله في نفس المثال السابق ،
...".تمرر جیدا الكرة ،ذلك یجعلك تقوم بنشاط الدفاعي بصورة جیدة

میذ ،عن طریق إن النجاح من الضروري معرفته عند التال) ب.سیموني( Simonet.P حیث یعلق
فرص التعلم و الممارسة المستمرة ،هذا یرمي بالضرورة لمعرفة النتائج قصد االستمراریة نحو التعلم األداء 

.)2("الحركي 
فالبد أن نشیر لألهمیة الكبیرة التي ترمي إلیها التغذیة الرجعیة ،عن معرفة أشكال النجاح ،حول 

لوغ الهدف المسطر ،ذلك یجعل التالمیذ تنمو فیهم الدافعیة الفعالة ،و التي تحفزهم االنجاز الحركي ،و ب
.نحو الممارسة ،المشاركة بسلوكهم البیداغوجي ،و كذلك األهم ،االستمراریة للبحث عن النجاح 

:استعماالت التحفیز البیداغوجي للمعلم - 4- 1- 5
،حول أشكال التحفیزات و الدافعیة ،فیمكن )سلوكه(جي إن المعلم یمكن أن یأخذ صور من أدائه البیداغو 

من جهة أخرى یجب على المعلم خلق ...أن یستعمل تحفیز ،للتبین ،المعرفة ، المشاركة ،االستمراریة 
.أنماط التحفیز المكیف لوضعیات بیداغوجیة معینة

فیرى M.على تحفیزه و دافعیة انه من الضروري على المعلم التربیة البدنیة ،االعتماد"،)م.بییرون(فیرى 
فتاتي كتغییر لحاالت ،یكون فیها ...حیث من المهم في سلوكه البیداغوجي احتوائه على هذه األنماط 

)3(.."التلمیذ في وضعیة غیر مرغوب فیها
. 31ص)مرجع سابق (أبیوكر ،ترجمة الدكتور حسن معوض و آخرین ،.تشالز) 1(

(2)Simonet.P,OP cité( جع سابقمر  ),P183.
(3)Pieron.M, OP cité (مرجع مذكور) , P 14.



فیعطي نفس الباحث ،مواضیع استعمال هذه األنماط السلوكیة التحفیزیة ، أثناء التعلم الحركي على 
:النحو التالي 

.أثناء اإلنجاز الحركي الغیر المرغوب . 
،تتدخل أشكال التغذیة الرجعیة ،على )تلمیذال(بعدما یكون في وضعیة ،عدم المشاركة بنشاطه الحركي . 

.شكل تعزیز و تقویة الدافعیة نحو المشاركة
.تطویر االستمراریة ،خاصة في النجاح االنجاز الحركي لدى التالمیذ. 
.تتدخل خاصة ،أثناء التنفیذ األداء الحركي ،ألنه یرمي إلى بلوغ الهدف المسطر من طرف المعلم . 
البیداغوجي للتلمیذ ،یطغي علیه األفعال و التصرفات السلبیة ،فتقوم أشكال التحفیز عندما ،یكون سلوك . 

البیداغوجي للمعلم بتوجیهها ،تعدیلها ،و حتى ضرورة تغییرها و استبدالها بسلوك ایجابي ،كالنشاط 
إضافة لما سبق ذكره تضیف الدكتورة عفاف عبد الكریم ،توضیح دور أشكال التحفیز...الحركي 

انه عن طریق صور التحفیز التي یستعین بها "للمعلم ،أثناء حصة التربیة البدنیة ،)التربوي( بیداغوجي ال
المعلم،لدفع تالمیذه نحو المشاركة الفعالة لألداء الحركي ،یستطیع أن یصل إلى الهدف المسطر في األول

.)1()..."البدایة (
.إذن،یمنك أن نقول أن التغذیة الرجعیة بأشكالها التحفیزیة للمعلم ،هي المسبب األساسي لنجاح العملیة 

أو المسار البیداغوجي،فبالضرورة على المعلم أن یهتم بتوفیر أشكال التغذیة الرجعیة قصد الوصول 
.الخ...یة ، البیداغوجیة للهدف العملي لحصته،و بالتالي یمكنه بلوغ األهداف التربویة منها ،السلوك

:التغذیة الرجعیة ووظیفتها التحفیزیة في عملیة التعلم الحركي - 6
لقد تطرقنا في الفصل السابق ،ألهمیة التغذیة الرجعیة في عملیة التعلیم بصفة عامة ،و التعلم الحركي 

.بصفة خاصة ،و رأینا من الضروري ربط هذه األهمیة باشترطات التعلم 
إن عملیة التعلم تحتاج لعوامل یشترط ،وجودها ،زیادة على المرسل "لدكتورة عفاف عبد الكریم ،فتذكر ا

فمن جهة أخرى تهیئة الجو المناسب من تحفیز و دافعیة نحو التعلم )...التلمیذ(و المستقبل )المعلم (
:فتعطي نفس الباحثة،أهم اشترطات التعلم الحركي)2(..."

برز المعلم مختلف اإلخطارات ،سواء عن طریق تدخل للتصحیح،أو تقویم أداء التغذیة الرجعیة،حیث ی
فیوفر التغذیة الرجعیة المناسبة لوضعیة بیداغوجیة معینة،سواء كانت إعالمیة،تقویمیة،أو ذات .حركي ما

الحسیة،یستقبلها التلمیذ كنتیجة لالستجابة )المعلومات(فالتغذیة الرجعیة تلك اإلخطارات..."عاطفة
)3(..."فعلیةال

.156ص) مرجع سابق (الدكتورة عفاف عبد الكریم،) 1(
172ص) مرجع سابق (الدكتورة عفاف عبد الكریم،) 2(
.172نفس المرجع، ص ) 3(



التحفیز و الدفعیة،حیث ال بد من دفع التلمیذ باستعمال التغذیة الرجعیة و التي تكون ذات درجات 
.المعلم من قصدهذا حسب ما یریده به .متفاوتة

فیرسل تغذیات رجعیة، على شكل إعالم حول نتائج األداء،أي هنا تكون نسبة التأثیر من الجانب 
على صفة أو طریقة االنجاز هذا األداء،فهنا ) تغذیة رجعیة(بالمقابل فإعطاء معلومات.التحفیزي غیر مهم

للتالمیذ،فیقوم بربط سلوكه البیداغوجیة یكون التحفیز ذو درجة عالیة،من اإلقبال على المشاركة بالنسبة
). التقییم خاصة بالتغذیة الرجعیة خاصة(بسلوك البیداغوجي ...)نشاط حركي،السمع(

فیلعب دور التغذیة الرجعیة،في تحفیز التالمیذ نحو المشاركة و المثابرة في انجاز األداء الحركي،و 
حیث أفادت العدید من …سة في إنجاح األداءنجاح العملیة التعلم بصفة خاصة ،على مدى الممار 

)م.أ.جنتیل(الدراسات حول  Gentile.A.M أهمیة وظیفة التغذیة الرجعیة ،في التحفیز ،نحو الممارسة
،كما یذكر

انه من المهم إرسال التغذیة الرجعیة ،قصد زیادة درجة التحفیز،لتكرار و كسب الخبرة في الممارسة "
.)1(.."د القیام به بشكل دقیق،لمعرفة كذلك األداء المرا

فیمكن هنا ،التحقق من أن وظیفة التغذیة الرجعیة ،لیس التحفیز فقط ،بل تتعدى المشاركة الفعلیة لنشاط 
الحركي للتلمیذ ،و كذلك إتاحة فرص الممارسة لكسب الخبرات و التجربة المهاریة في عملیة التعلم 

.الحركي 

أن الدوافع و التحفیز ،على أشكال "د جالل و محمد حسن عالوي ،فمن جهة أخرى ،یري كل من سع
التعزیز باستعمال التغذیة الرجعیة له وظائف هامة في العملیة التعلمیة خاصة في تعلم األداء الحركي 

).2()"المهاري(

عملیة التعلم حیث ولوا أهمیة كبرى للعالقة الوطیدة الموجودة بین التغذیة الرجعیة و درجة التحفیز أثناء 
:على ذكر الوظائف التي تقوي العالقة و تكون كتالي 

وظیفتها التحفیزیة،و ذلك،أنها تضع للمتعلم أهدافا معینة )أنواعها(تلعب التغذیة الرجعیة بكل أشكالها. 
).تحقیقه(یسعي لتحقیقها ،حیث تقوم بدفع التلمیذ بغرض معین یسعي إلیه

(1) Gentile.A.M, ״ A Working model of skill acquisition with application to teaching ״ Quest, 1972, P22.
.340،ص1967،دار المعارف،مصر،"علم النفس التربوي الریاضي"سعد جالل و محمد حسن عالوي ،) 2(



و لوكه عامة النشاط و الحیویة في سفتلعب التغذیة الرجعیة ،وظیفة استشارة التلمیذ،فتمده الطاقة و تثیر . 
.و سلوكه البیداغوجي خاصة،باعتبارها العامل األساسي للدوافع الكامنة للفرد،التي تجعله یقوم بنشط معین

فعن طریقها،بفضل وظیفتها التحفیزیة للتلمیذ،نتمكن من تحدید أنواع النشاط المراد و المرغوب تعلمه . 
تحفیز عند فترات التنفیذ األداء الحركي ، قصد ،لتحقیق هدف المسطر ،و لذلك من المهم إعطاء مواقف ال

.إبداء التلمیذ للسلوك المرغوب ظهوره من طرف المعلم

فالبد،من إبراز أوجه العالقات الموجودة بین التغذیة الرجعیة ،و التحفیز إثناء حاالت التعلم ،و التعلم 
زیادة المشاركة و الممارسة الفعلیة الحركي ،عن طریق إعالم التالمیذ بمستوي انجازهم ،قصد المعرفة و 

وفق معاییر و مقاییس ،سبق له التعرف علیه من خالل تلقیه النوا التعزیز و اإلعالم عن طریق التغذیة 
.الرجعیة 

فیجب بالضرورة معرفة ،فترات التدخل لإلعالم عن طریق التغذیة الرجعیة ،مما یؤذي حتما إلى اختیار 
التي تناسب مراحل التنفیذ ألداء الحركي ،و لهذا السبب تطرقنا إلى إشكالیة ،هل أنواع التغذیة الرجعیة ،

.تختلف التغذیات الرجعیة في درجة تحفیزها للتالمیذ أثناء و بعد األداء الحركي ؟

إذا من الممكن ،أن نقوم بتحفیز تالمیذنا ،أثناء العملیة التعلمیة لألداء الحركي ،دون مراعاة ،أشكال و 
الخ ...فقط؟هل نكتفي بالتقییم؟حالة التي یكون علیها التلمیذ ، هل یجب تحفیزه أكثر ؟هل یمكن إعالمهال
.



:الدراسات السابقة و المرتبطة 
یعتبر كل بحث علمي بمثابة دراسة ما توصل الیه الباحثین الذین سبقوا في تناول نفس المواضیع أو 

المتشابهة ، فتلعب الدراسات السابقة دورًا هامًا في البحث العلمي ال سیما التغییر في متغیرات الدراسات
في تحدید المشكلة التي یرى الباحث أن یتطرق الیها و التنقیب فیها فال بد على أن تكون له درایة 

.بالمواضیع المشابهة من حیث اطالعه علیها 
مرتبطة بموضوع بحثه و هذا في سبیل التدعیم و كما هو الحال ، على الباحث االعتماد الدراسات ال

.و المقارنة و بین البحث الحالي 
فقد تناولت العدید من الدراسات و التي في رأینا نراها قلیلة جدًا ، خاصة في بلدنا الجزائر لموصوع 

میذ أثناء التغذیة الرجعیة و هذا كما ذكرنا حسب حدود علم الباحث ، خاصة بعالقته بدرجة دافعیة التال
.حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 

أنه من الصروري ربط " فمن هنا یمكن أن نعرف اهمیة الدراسات السابقة ، حیث یذكر رابح تركي ، 
المصادر األساسیة من دراسات ، نظریات سابقة ، حیث یتسنى تصنیف و تحلیل معطیات البحث و 

.1"یه الربط بینها و بین موضوع المراد البحث ف
لقد استعنا في دراستنا الحالیة على العدید من البحوث و الدراسات العلمیة السابقة ، فحسب الباحث ، 

فكانت دراسة موضوع التغذیة الرجعیة في أغلب . الحظنا أنها قلیلة كما ذكرنا ، خاصة في بالدنا 
غیرات أخرى تحتوي فیها ، مثال البحوث العلمیة ال تأتي بصفة مطلقة ، بل تكون مرتبطة بعوامل و مت

لكن سنعطي .الخ..السلوك البیداغوجي للمعلم ، أسالیب التدریس ، اإلتصال ، تحلیل العملیة البیداغوجیة 
:بعص منها و التي وضعناها في الموقع العالمي ، العربي و الوطني و التي سنعرضها كما یلي 

ع البحث ، هو عالقة التغذیة و كان موضو 19812عام Piron.Jو Pieron .Mدراسة- 
.و مجهودات التالمیذ في التعلیم الحركي > ...فترة النصائح ، التصحیح < الرجعیة 

فكانت تساؤالت هذه الدراسة ، تندرج ضمن البحث حول إجاد العالقة بین أشكال التغذیة الرجعیة و انجاز 

تلمیذ ، وكذلك عدد ) 08حوالي(لتالمیذ التالمیذ أثناء األداء الحركي ، فنصبت الدراسة على عدد من ا

أستاذ  ، و مالحظة سلوك التغذیة الرجعیة للمربي ، مع مالحظة أهم السلوكات ) 20حوالي (من االساتذة 

فتوصلت هذه الدراسة إلى أن زیادة نسبة التغذیة الرجعیة یرمي إلى دفع التالمیذ . البیداغوجیة للتالمیذ 

.رضى المربي ، خاصة حول مهامه الحركي الى بدل جهد أكبر للحصول على

.123ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، . لنفس تركي رابح ، مناھج البحث في علوم التربیة و علم ا1
2

In pieron .M , Ibid , 1981 , P53.



فارتكزت هذه الدراسة حول البحث في تحلیل 19831عام ) م.بییرون (Pieron .Mدراسة - 

التعلیم لمادة التربیة البدنیة و هذا من الزاویة البیداغوجیة فتدور مشكلة البحث ، حول صیاغة أو 

ذا الیجاد العالقة بین أشكال التغذیة الرجعیة طریقة معالجة تدخالت المربي ، أثناء التدریس و ه

.و نجاح الدرس 

فكانت تهدف هذه الدراسة لمعرفة أهمیة التغذیة الرجعیة في نجاح حصة التعلیم ، من حیث استجابة 

.التالمیذ لمختلف تدخالت المربیین 

موضوعة حصة ، كانت25فإستعانة الباحث على عینة من الحصص التغلیمیة للمربیین و عددها 

هناك اختالف في اكتشاف أخطاء التالمیذ فیما : فتوصل الى أن . تحت المبالحظات المباشرة 

یخص أدائهم الحركي ، و هذا بإختالف شكل من اشكال التغذیة الرجعیة المطبقة أثناء الحصة ، بین 

ة في الحصة ، فاستنتج أن عالقة التغذیة الرجعیة المدرج. المربییت المتربصین ، و ذوي التجربة 

.تكون ذات ارتباط معنوي مع السلوك البیداغوجي للتالمیذ

Delmelle.Rر.دلمالدراسة -  رجوع المعلومات في التعلیم <تحت عنوان 19832عام ) (

.>النشاط البدني و عالقتها بتحفیز النشاط الحركي للتالمیذ 

أشكال ارجاع المعلومات من طرف المربي في فقد تتطرق هذا الباحث لدراسة االهمیة الكبیرة التي تلعببها

فكانت هذه . تحفیز التالمیذ لزیادة نشاطهم الحركي ن فوضع الجانب االرتباطي بین متغیرات بحثه 

الدراسات ، تهدف لمعرفة أشكال التغذیة الرجعیة ، التي تدفع التلمیذ لزیادة نشاطه الحركي من جهة ، و 

.از التحفیز المعنوي للتالمیذ ألداء نشاط معین من جهة أخرى الدور التعزیزي البر 

1
In Pieron .M , Ibid , 1983 , P 66

2
Delmelle .R et pieron .M , Ibid , 1983 , P31.



فقد انصبت هذه الدراسة على عینة من الحصص التعلیمیة للتربیة البدنیة و الریاضیة ، و قد كانت حوالي 

فتوصل الباحث الى أن التغذیة الرجعیة تلعب دورین هما التعزیز للمشاركة الفعالة للتالمیذ و . حصة 16

.حفیز  لالنجاز  الحركي ، و هذا خاصة في النشاطات الجماعیة مقارنة بالفردیة كذلك الدافعیة و الت

فكانت هذه الدراسة تنصب على معرفة 1993) س و اخرون.دریوش (DRIOUCH.Cدراسة - 

أهم التغذیة الرجعیة تأثیرًا على دافعیة التالمیذ نحو االنجاز الحركي ، فكانت تهدف هذه الدراسة 

عرفة أهمیة التغذیة الرجعیة للمربي في تدخالته البیداغوجیة و كذلك الدور المهم لمعرفة الدراسة لم

.في تحفیز سلوك التالمیذ أثنلء الحصص البیداغوجیة 

60فكانت عینة البحث ، تتلخص في مالحظة و استجواب األساتذة أثناء حصصهم ، أي حوالي 

التغذیة الرجعیة و هذا لصالح االعالمیة أستاذ ، فكانت أهم النتائج ، أنه یوجد فروق بین مختلف

و التوضیحیة ، فیما یخص تحفیز سلوك التالمیذ ، وهناك اختالف فیما یخص النشاط الجماعي 

.1مقارنة بالفردي

العالقة "كانت تحت عنوان 19962) س و آخرون.دلنس Delens .c et Col(دراسة - 

).البیداغوجي للمربي أثناء حصة التربیة البدنیة ) المسار(البورتري السلوكي للتلمیذ و الفعل 

فكانت صیاغة االشكالیة ، ترمي الى طرح التساؤالت حول اجاد أهم السلوكات البیداغوجیة للتلمیذ و 

).البداغوجي(تحدید الملمح السلوكي له و عالقته بأداء المربي 

خرى خاصة بالتالمیذ ، تحتوي فاستعمل شبكة مالحظة ، تحتوي على أهم سلوكات المربي، و كذلك أ

تلمیذ أي 36أستاذ و 12فكانت عینة الدراسة تحتوي على . على أهم سلوكاتهم أثناء الحصص التعلمیة 

.حصة لكل من النشاط الجماعي و الفردي 24بمعدل  

1
In bouchnaf . z , ibid ,1996, p85

2
Delens .C et col , Ibid , 1996 P 19 .



اركون فتوصلوا الى اعطاء نتیجة أنه یوجد ارتباط و داللة معنویة بین المتغیرین  أي أن جل التالمیذ یش

بسلوكهم و خاصة نشاطهم الحركي ، من جراء تلقیهم التغذیات الرجعیة خاصة االعالمیة ذات عاطفة 

.اجابیتین ، اذن هناك ارتباط بین التغذیة الرجعیة و السلوك البیداغوجي للتالمیذ

فكان موضوعها ، 19881عام ) ب و آخرون .سوالوس (Swalus.P. et autreدراسة - 

اغوجي الموجود بین المربي و التلمیذ ، دراسة التغذیة الرجعیة و عالقتها برضى التفاعل البید

التالمیذ 

فقد كان هدف الدراسة هذه ، التوصل الى اعطاء أهم التغذیة الرجعیة التي تصل الى ارضاء التالمیذ 

المیذ أثناء أثناء حصص التربیة البدنیة ، و قد توصل الباحث و زمالؤه ، لوجود اتباطات بین رضى الت

.ممارستهم لنشاط حركي نعین ، بالنسبة للتغذیات الرجغیة ذات توضیح و اعالم و خلصة االجابیة منها 

دراسة أثر "فكانت تحت عنوان 19832دراسة علي حسین ، تحایات أحمد عبد الفتاح عام - 

الدراسة ، فكان الهدف من هذه" التغذیة الرجعیة على االحساس بالزمن في مسابقات المضمار

و تألفت عینة .هو المقارنة بین طریقتین من التزوید بالتغذیة الرجعیة لدى العذائین في مصر

، و توصال الباحثان الى أنه . تلمیذ وضعوا في مجموعات تجریبیة و ضابطة 60البحث من 

مار یوجد ارتباط بین معرفة النتائج عن طریق التغذیات الرجعیة الفوریة أثناء الجري في المض

.مقارنة باألخرى بعد االنتهاء من التنفیذ الحركي 

تحت عنوان أثر استخدام التغذیة الرجعیة 19883دراسة عصمت ابراهیم و مدیحة عمر عام - 

.باستخدام المسجل المرئي على فترات الصحیح ألخطاء التالمیذ في نشاط دفع الجلة 

1
Swalus P .et autre ibid . 1988.p136

المؤتمر الرابع للدراسات و دراسة أثر التغذیة الرجعیة على االحساس بالزمن في مسابقات المضمارعلي حسین ، تحایات أحمد عبد الفتاح2
610ص 1983بحوث التربیة الریاضیة  ،مصر 

38، ص 1988تربیة الریاضیة ، مصر ،،كلیة ال2نظریات و تطبیقات عددعصمت ابراھیم و مدیحة عمر3



جعیة التصحیحیة و الشكل األكثر فعالیة في تحفیز فكانت تهدف هذه الدراسة الستخراج أهمیة التغذیة الر 

و توصال الباحثان الى أنه یوجد استعمال مكثف للتغذیة الرجعیة بكل أنواعها و هذا . و تعلیم التالمیذ 

لصالح االعالمیة و التوضیحیة ، و هذا یدفع و یحفز التالمیذ لتصحیح أخطائهم و زیادة نشاطهم 

.الحركي 

في قطر وهي تهدف الى 19931الشیخ و أنور ریاض عبد الرحیم عام دراسة سلیمان خضري - 

معرفة أهمیة أشكال التعزیز في مساعدة التالمیذ من جانب تحسین التعلم ، البراز تحفیز السلوك 

. البیداغوجي للتالمیذ 

فجرت على مجموعة من التالمیذ أثناء حصص النشاط الریاضي ، فوجدا أنه هناك اختالف في أشكال 

التعزیز و التشجیع في تحفیز التالمیذ البداء سلوكهم البداغوجي التربوي ، فكلما تلقى التالمیذ التغذیات 

.الرجعیة كلما زادت نسبة مشاركتهم في الحصة 

فنذكر دراسة بوشنافة زبیدة . بالمقابل لم تكن دراسات كثیرة في بالدنا ، لها صلة كبیرة بموضوع بحثنا 

ول معرفة االرتباط بین سلوك المربي ذو ماضي ریاضي بالسلوك التالمیذ ، ح1995/19962عام 

فكانت هذه الذراسة ترمي لعدة استنتاجات ، نذكر األهم و التي تخص بحثنا .مقابل المربي الغیر ریاضي 

هذا ، أنه بوجد ارتباط معنوي كبیر بین السلوك البیداغوجي للمعلم فیما یخص وظیفة التغذیة الرجعیة ، 

أكثر من الوظائف األخرى حیث كانت العالقة بین مختلف التغذیات الرجعیة و السلوك البیداغوجي 

.للتالمیذ و ذلك أكثر عند المعلمین لهم ماضي ریاضي 

جامعة قطر مركز . ، مھارة التعلم و االستذكار و عالقتھا بالتحصیل و الذكاء و دافعیة التعلم سلیمان خضري الشیخ و أنور ریاض عبد الرحیم1
.4، ص 1993البحوث التربویة ، قطر ، 

2
Bouchnafa Z , ibid 1996 , p16



حول تأثیر استخدام بعض أنواع التغذیة الرجعیة في تعلم مهارة 19961كذلك دراسة عطاء اهللا أحمد عام

وصل الباحث الى تبیین أن هناك ، أهم التغذیة الرجعیة التي تجعل التالمیذ االرسال في كرة الطائرة فت

یتعلمون بصورة فعالة و سریعة لمهارة في كرة الطائرة منها ، االعالمیة الجابیة بصریة أم شفویة ، و 

.كذلك تفادي اعطاء تغذیة رجعیة شفویة أثناء الممارسة و التعلم في المراحل األولى 

دراسة تحلیلیة للتغذیة الرجعیة " تحت عنوان 1999/20002اسة أیت لونیس مراد عام أخیرًا در 

حیث من " . المدرجة في حالة التعلیم و التعلم ، و عالقتها بالتجربة البیداغوجیة عند المدرس الجزائري 

الجماعي و بین ما توصل الیه الباحث أن هناك فروق في ارسال و استخدام التغذیة الرجعیة في النشاط 

الفردي و هذا لصالح األلعاب الجماعیة ، و كذلك كانت تهدف أن هناك اختالف بین المعلمین ذوي 

.التجربة و المتربصین من حیث استعمال التغذیة الرجعیة ، و كانت لصالح المعلمین ذوي الخبرة 

ن حیث درجة التحفیز بما یخص بحثنا سنحاول التعرف على ما اذا هناك اختالف في التغذیة الرجعیة م

السلوك البیداغوجي للتالمیذ؟ و هذا من حیث المقاربة بالكفاءات و بیداغوجیة األهداف؟  و بین النشاط 

الجماعي و الفردي؟ و بین فترات التنفیذ األداء الحركي أثناء و بعده ؟

167عطاء هللا ، مرجع سابق1
، دراسة تحلیلیة للتغذیة الرجعیة المدرجة في حالة التعلیم و التعلم ، و عالقتھا بالتجربة البیداغوجیة عند المدرس الجزائري" ، أیت لونیس مراد2

140، ص 2000، 1999رسالة ماجیستیر ، جامعة الجزائر ، معھد التربیة البدنیة و الریاضیة ، الجزائر 



الباب الثاني



المیدانیةالدراسة 



الفصل الرابع



طرق و وسائل البحث:الرابع الفصل 

: دــتمهی

سنتطرق في هذا الفصل إبراز الخطة المیدانیة، من حیث إستعمال الطرق و الوسائل المالئمة في 
. الستبیاندراستنا الحالیة، و هذا قصد الحصول على نتائج سواء باستعمال شبكة مالحظة و كذلك ا

كما یمكن أن نتعرف على خصائص العینة و كذلك طریقة اختیارها و التي ستكون المصدر 
.الرئیسي الستقصاء االجابات على مختلف االبعاد التي تكون متغیرات دراستنا

: منهج الدراسة-1
لذي یكون حسب المنهج المناسب لدراستنا الحالیة و االختیارككل بحث علمي، یتطرق الباحث 

و كذلك متغیراتهاأن اختالف الموضیع من حیث الدقة في وضع اإلشارةطبیعة الموضوع، فهنا یكن 
فیمكن القول أن الدراسنا الحالیة، و .المستغلةتباین في المناهج العلمیة بالضرورةوضوحها، یعطي 

دانیة التي تحدد االشكالیة بصفة دقیقة، تبعا للمشكلة المطروحة من قبل و بعد التطرق إلى الدراسة المی
أي (هو المناسب لموضوع دراستنا من جهة، و من جهة أخرى نراة أالرتباطيالوصفينرى أن المنهج 

، هو المالئم لطبیعة المتغیرات الموضوع من حیث دراستنا لوضع االرتباط )أالرتباطيالمنهج الوصفي 
للحقائق و البیانات، و الذي یندرج في إطار علمي بحث، أي االستقصاء"بینها، فیمكن تعریفه على أنه 
و هذا ألجل وضع تشخیص و تحدید العالقات بین مختلف العوامل ..... الظاهرة العلمیة المراد دراستها 

فنرى أن هذا المنهج مالئم لدراستنا كما ذكرنا، حیث یكتسي أهمیة كبیرة في العلوم (1)المكونة لها 
هو الحال في موضوع بحثنا، حیث نعتبر أن التغذیة الرجعیة تأخد السلوك البیداغوجي السلوكیة، كما

استقصاء المعطیات حول سلوك " حیث یعرف أیضا على أنه. للمربي كما هو مذكور في الجانب النظري
(2)الذي یبن في ظاهرة اجتماعیة، قصد وضع العالقة مع السلوكات األخرى بین األفراد 

ل، أن ما ذكرناه وجدنا أن المنهج الوظیفي دون المناهج األخرى هو المناسب في دراستنا و یمكن القو 
.هذه

، دار الفكر العربي، مصر، 2محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان، القیاس في التربیة البدنیة و الریاضیة و علم النفس، ط)1(
.17:، ص2000

11:، ص1980النهضة العربیة بیروت، عوض عباس محمود، علم النفس االجتماعي، مكتبة)2(



: الدراسة االستطالعیة-2
في هذه المرحلة من الدراسة  الحالیة، یقوم الباحث بمحاولة قصد تحدید و معرفة طبیعة المیدان، و 
كذلك وضع الشروط الموضوعیة العلمیة قصد جمع البیانات و المعلومات، منها تحضیر و تعدیل أدوات 

.رفة خصوصیات العینةالبحث و مع

و لهذا یمكن أن نذكر بعض األهداف التي استخلصتاها من الدراسة االستطالعیة، كمعرفة 
الصعوبات و العراقیل التي تواجهنا، و التي یمكن تجاوزها و التأقلم معها قصد استقصاء المعلومات من 

علومات من جهة و من جهة أخرى، استخدام جهة و التي یمكن تجاوزها و التأقلم معها قصد استقصاء الم
و تجریب أدوات البحث و معرفة درجة خساتها و صدقها و إمكانیة الحصول على المعلومات عن طریق 

.استعمالها

: متغیرات الدراسة-3
لكل دراسة علمیة حول ظاهرة معینة، متغیرات سواء وجد وضعها بسهولة، أو بعد التخمین و كذلك 

اسة النظریة، فبعد وضع االشكالیة، كان على الباحث تحدید متغیرات المستعملة، بمعنى االعتماد على الدر 
آخر وضع المتغیرات المستقلة و التي تؤثر على الظاهرة و المسببة لها، و المتغیرات التابعة و هي الناتج 

(1). الحثمي لتسببا بفعل المتغیرات المستقلة

: المتغیرات المستقلة- 3-1

في دراستنا الحالیة، نرى أن أشكال التغذیة الرجعیة للمربي، هي التي تؤثر على ناتج العالقة ف
.للسلوكات التلمیذ

فیمكن القول، أن على الباحث تبین التأثیر أو العالقة بین المتغیرات و اختیار األساتذة ألشكال 
. جي للتالمیذ أثناء حصصهم التعلیمیةالتغذیة الرجعیة و هذا قصد دفع و تحفیز سلوك البیداغو 

(1)لهذا یمكنا وضع اشكال التغذیة الرجعیة لمربي، كمتغیرات مستقلة في الجدول رقم 

.84:، ص1984تركي رابح، مناهج البحث في علوم التربیة و علم النفس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )1(



السلوك
البیداغوجي

)ریفالتعا(المؤشرات األبعاد

التغذیة الرجعیة

إعطاء موافقة بسیطة من طرف المعلم حول األداء الحركي موافقة بسیطة
إلخ... جید، نعم :" للتلمیذ، و تقویم ایجابي، مثال

ناقدة بسیطة
غعطاء نقد بسیط، أي المعلم یعطي تقویم سلبي حول األداء، 

.إلخ...ال، لیس هذا، خطأ :" مثال

اعالمیة موافقة

)اإلجابة(

في هذا النوع، یقوم المعلم األداء، إیجابیا مع سرد معلومات 
" إلخ... جید، نظرك كان هذه المرة لألمام : "أخرى، مثال

اعالمیة نافدة

)سلبیة(

یعطي المعلم، تقویم سلبي، أو یعطي نقد على األداء الحركي 
للتلمیذ، أثر النتیجة التي الحظها،

أن ترفع یدك أكثر إلى األعلى كي ال، خطأ،  یجب: "فمثال
".إلخ... تسجل 

وصفیة

)توضیحیة(

یعطي المعلم، توضیحات، نصائح و توجیهات التي تساعد على 
األداء المطلوب منه، فال یعطي أي 

ذات عاطفة

هنا، یعطي  المعلم تحفیزات، تشجیعات، سواء كانت اجابیة، 
اء كان األداء غیر حول األداء الجید، و انتقادات  عقوبات سو 

.المطلوب

إلى أین تذهب بهذا الریتم ... ممتاز واصل حتى نهایة :" مثال
"إلخ...

)ب.سوالوس(Swalus. Pأشكال التغذیة الرجعیة المستعملة في دراسة التغذیة الرجعیة، : -1-الجدول رقم 



مأخودة، و التي استعمبت في دراستنا في بوشنافة ، فرأینا أن نضع أشكال التغذیة الرجعیة للمربي(2)أما الجدول رقم 
و التي رأینا أنها  تستجیب لدراستنا كما أنها نستطیع مالحظة وقیاس أنواع التغذیة الرجعیة و هي (1996)زبیدة 
: كالتالي

)التعاریف(المؤشرات )األنـــواع(األبعاد 

"موافقة بسیطة" تغذیة رجعیة
كي للتلمیذتقویم إجابي على األداء الحر 

".إلخ... جید، نعم، أحسنت :" فمثال

"نافدة بسیطة" تغذیة رجعیة 
تقویم سلبي على األداء الحركي للتلمیذ

" إلخ...ال، لیس كذلك، خطأ:" فمثال

"اعالمیة موجبة" تغذیة رجعیة 

تقویم اجابي على األداء أو السلوك التلمیذ، زیادة على 
ا حول تمكنه على هذا یقوم لبمعبم باعالمه إیضافی

جید، اآلن عند التنطیط :" انجاز األداء المطلوب، مثال
إلخ...الكرة لم تتعدى حوضك 

"اعالمیة سالبة" تغذیة رجعیة 

تقویم سلبي على السلوك التلمیذ، فلمعلم یقوم بنقذ أداء 
التلمیذ مع اضافة معلومات حول أدائه، 

تقف خطأ، عند االطالق في سباق السرعة، ال:" فمثال
".إلخ... مباشرة 

"عاطفة موجبة" تغذیة رجعیة ذات 

یقوم المعلم، بتشجیع و تحفیز سلوك التالمیذ باستعمال 
.اتصال شفوي تعبیرا على رضاه حول ما قدمه التلمیذ

لقد كنت رائعا في هذه المرة، إنك یمكنك : " مثال
إلخ ... المواصلة أكثر

"عاطفة سالبة" تغذیة رجعیة ذات 
ا، یقوم المعلم بابداء عالمات عدم الرضى، هن

كاستعمال الحركات، واالتصال الشفوي،
.ینذر، یحذر، ینتقد: مثال

"حیادیة"تغذیة رجعیة 
في هذه المرة المعلم الیبذي أي تقییم حول أداء 

"إلخ... أتمم السباق : البیداغوجي للتلمیذ، مثال

"وصفیة أو توضیحیة" تغذیة رجعیة 
لم، توجیهات، توضیحات و أوامر على یعطي المع

أثناء الجري، یجب أن : " األداء الحركي للتلمیذ، مثال
"إلخ... یكون حركة الیدین و الرجلین متناسقة 

(1996)مختلف أبعاد التغذیة الرجعیة و مؤشراتها، استعملت في دراسة بوشنافة زبیدة : -2-الجدزل رقم 



:المتغیرة التابعة-3-2

عن طریق قیاس التغریات و المالحظة علیها , تلك النتائج المتحصل علیها, تعتبر المتغیرة التابعة 
أثناء خصة التریبة , ففي بخثنا هذا تعتبر درجة تحفیز السلوك البیداغوجي للتالمیذ).المتغیرة التابعة) 

.بمثابة المتغیرة التابعة لبحثنا هذا, البدنیة 

) م.بییرون( Pieron.Mخاصة دراسة كل من , التي ذكرناه في الجانب النظريفعبر جل الدراسات
یمكننا ان نقوم بتسجیل كامل . 1996و أخرون عام ) س.دلنس( Delnes.Sدراسة, 1983عام 

.للمعلومات الخاصة بسلوك البیداغوجي للتلمیذ

.. من طرف المعلم, ء تحفیزهأنه یاتي سلوك التلمیذ من جرا" ,)م.بییرون(Pieron.Mفیذكر
, كاحدى المسببات لهذا التخفیز السلوكي للتلمیذ, )التغذیة الرجعیة( كذلك اشكال التعزیز, فتعتبر التدخالت

).1..."(فیقوم بابداء أدائه البیداغوجي بصورة تختلف باختالف درجة التحفیز

عن طریق اإلختبار , ن معرفتهاأن درجة التحفیز یمك" , یرى محمد حسن عالوي, فمن جهته
حیث یضیف كل ).2..."(لسلوك الفرد, و كذلك عن طریق المالحظة المنظمة المباشرة... الدافعیة

أنه من جراء القاء المعلم ألدائه " , )ب.ج.رونار(Renard.J.Pو ) أ.شیف(Scheiff.Aمن
دوره استجابة معبرا بسلوك محفز أثناء من اتصال و تدخالت بیداغوجیة یظهر التلمیذ ب, البیداعوجي

و كذلك تعریف درجة تحفیز السلوك , و لتسهیل الدراسة).3..."(الحركي المقصود تعلمه األداء
البیداغوجي التي یبدیها التلمیذ من جراء األداءرأینا من الضروري ان نتكلم على نسبة , البیداغوجي للتلمیذ

نرى نسب , حیث كلما أظهر المعلم نوع من التغذیة الرجعیة. یة للمعلمعالرجتلقیه لمختلف أنواع التغذیة 
و لجعل عملیة المالحظة ذات صحة و موضوعیة اعتمدنا على شبكة .السلوك البیداغوجي

و) أ.شیف(Scheiff.Aو التي استعملها كل من, مة لموضوع بحثنائو التي نرها مالالمالحظة
Renard.J.P)في دراسة بالجزائر , و كذلك كانت لها استعماالت أخرى, 1991عام ) ب.ج.رونار

:وهي كالتالي - 03- و التي سنذكرها في الجدول رقم, 1996لبوشناقة زبیدة عام 

(1) Pieron.M.OP cité ( 1980 (مرجع مذكور ,P15.

(2) 129ص ) مرجع مذكور ), محمد حسن عالوي

(3) In Bouchnafa.Z.OP cité ) مرجع مذكور( 1996 , P117



)تعاریف(المؤشرات األبعاد

النشاط الحركي
المطلوب، كل التمارینات، )األداء(التلمیذ یالحظ، ینجز النشاط 

.المهامات، و الحركات المنجزة بمعیة المعلم

التسیر
التلمیذ یساعد و یذهب، یالحظ و یصحح للزمالء، یذهب إلحضار 

ذ دوره لتنفیذ األداء الوسائل، یضعها، یتنقل بها، یرتبها، یتنقل ألخ
. )بعدما أن یأتي دوره(حركي 

السمع للمعلم
التلمیذ یستمع للمعلم، ربما یتكلم مع كل القسم، إلى جماعة أو 

خاصة التلمیذ یستقبل أوامر، توضیحات من طرف المعلم، و خاصة 
.إلخ... تغذیات رجعیة

االنتظار
نفیذ األداء الحركي، التلمیذ في وضعیة االنتظار، أما ینتظر دوره لت

.إلخ... أما في نهایة عندما یضع الوسائل 

السلوك السلبي

كل نوایا التلمیذ التي لیس لها عالقة باألداء الحركي المطلوب من 
التلمیذ یتكلم، یجلس، یقوم بأداء حركي أخر : مثال. طرف المعلم

س یلعب كرة القدم، لكن النشاط المدر : لیس له عالقة بالمطلوب مثال
إلخ... هو كرة السلة 

عند التالمیذ أثناء حصة )تعاریف(أبعاد السلوك البیداغوجي للتلمیذ  و مؤشرات : - 03- الجدول رقم 
(1). 1991عام )ب.ج.رونار(Renard.J.Pو )أ.شیف(Scheiff. Aالتربیة البدنیة، حسب 

: الفرضیات العلیة- 3-3

، و )أنواع التغذیات الرجعیة(مؤشرات المتعلقة بالمتغیرة المستقلة یجب تحدید جل األبعاد و ال
، یمكننا أن نضع الفرضیات العملیة )درجة تحفیز السلوك البیداغوجي(كذلك الخاصة بالمتغیرة التابعة 

(1) In Bouchnafa. Z, OP cité (مرجع مذكور), 1996, P117.



ت الرجعیة تؤدي إلى رفع درجة تحفیز التالمیذ، و إن استعمال التغذیا: على الشكل التالي
: بالتالي، یولون األهمیة إلبداء السلوكات البیداغوجیــة على النحو التالي

: إن التغذیات الرجعیة ذات صفة اعالمیة و التوضیحیة، تزید من تحفیز التلمیذ إلبداء- 

 النشاط الحركي

 السمع

التسییر

: و تقلل من ابدائه
 السلبیة السلوكات

االنتظار.

.و هذا في كل من فترتي التنفیذ، و كذلك عند النشاط الجماعي و الفردي
: إن ارسال تغذیات رجعیة صفة عاطفیة موجبة، تزید في درجة تحفیز التالمیذ إلبداء- 

 النشاط الحركي

 السمع

التسییر

: و تقلل من ابدائه
 السلوك السلبي

االنتظار.

.ي التنفیذ، و كذلك عند النشاط الجماعي و الفرديو هذا في كال من فترت
، أثناء فترة بعد التنفیذ األداء الحركي، تزید من )البسیطة(یرسل المعلم التغذیات الرجعیة المباشرة - 

: درجة تحفیز التلمیذ إلبداء

النشاط الحركي..



التسییر.

طیة، كالمقاربة المستعملة في التدریس، و كما یجب االشارة و آخذ بعین االعتبار المتغیرات الوسی
.و طبیعة النشاط الریاضي المدرسي و كذلك فترات التنفیذ األداء الحركي للتالمیذ

:ووسیلة البحثةأدا-4
تجعلنا نتحصل على نتائج یمكن استعمالها في , إن اختیار منهجیة بحث مناسبة: ة المالحظةكشب1-4

تم استعمالها من طرف , في هذا ارتأینا إلى استعمال وسلیة بحث علمیةف. المواضیع العلمیة األخرى
و كذلك رأینا انها لها عالقة وصلة , و التي أثبتت صحتها و مصدقیتها من قبل, العدید من الباحثین

:منها دراسات كل من , عملیة بموضوع بحثنا هذا
Pieron.M)م.بییرون ( 1983عام  ,Swakus.P )1988خرون عام و أ) ب .سوالوس ,
Scheiff.A )أ.شیف ( وRenard.J.P )ب.ج.رونار ( و اخیرا دراسة , 1991عامDelnes.S )

یبعث , الخ حیث اتباع نفس المراحل الستعماالت الوسائل البحث... 1996و اخرون عام ) س.دلنس
ك الحصول على معلومات وكذل. بالضرورة لضمان دراسة موضوعیة علمیة للجانب المراد دراسته و تحلیله

ففي دراستنا هذه استعملنا .  دقیقة و التي تساعدنا في حل و إجاد اإلجابة لمختلف التساؤالت المطروحة
في بحوث , أن استعمال المالحظة المنظمة" , فیذكر مروان عبد المجید ابراهیم, " المالحظة المباشرة "

ا مالحظة و معرفة جل األداءات البیداغوجیة سواء یتم فیه, خاصة في میدان التربیة الریاضیة, علمیة
.قصد استخراج أهم المؤشرات التي یستعملها المربیین و التالمیذ ألحداث التفاعل)1(..."للمعلم أو المتعلم 

تعتبر بمثابة , و كذلك سلوك التلمیذ, فعن طریق الشبكات المالحظة الخاصة بسلوك التغذیة الرجعیة
فهنا إستعنا بشبكة المالحظة . للوصول لكشف أبعاد هذه المتغیرات و الربط بینهما الوسیلة األنجع

)3و 2, 1أرجع إلى جدول (الموضوعة في جداول المتغیرات 
و التي كذلك       " وحدات التسجیل " یجب تحدید بدقة , لمعرفة كیف تتم عملیة المالحظة:وحدة التسجیل

ترى أن وحدات التسجیل مقسمة إلى ) " بوشنافة زبیدة( Bouchnafa.Zفحسب . هي وحدة المالحظة
ل بین ثالثون سجیفتكون هذه الوحدة الت, أفعال و كذلك كل األحداث التي یمكن أن تصادف المالحظ

.أي ما یعادل حصة تربیة بدینة و ریاضیة)2(..." دقیقة) 45(و خمسة و أربعون ) 30(
، الطبعة األولى، دار الفكر، "س العلمیة و الطرق الالحصائیة لإلختبارات و القیاس في التربیة الریاضیةاألس" مروان عبد المجید ابراهیم،)1(

.36: ، ص1999عمان، 

(2) Bouchnafa. Z, OP cité (مرجع مذكور), P121.



) 15(تتمثل في تحدید عینات زمنیة مدتها تتراوح بین خمسة عشر , فیما یخص الوحدات الزمنیة 
فمثال نرى أن , أي كلما أنقصت هذه القترة الزمنیة فتعتبر وحدة أي سلوك واحد . ثانیة) 30(ثون إلى ثال

.ثانیة إذن هو سلوكُ 15إعطاء تغذیة رجعیة مباشرة موجبة تفوت مدة 
حیث الوحدة الزمنیة , یعتبر شيء صعب و یجب التمرن علیه , ان قیاس سلوك المراد دراسته 

أي كلما یظهر السلوك المرتبط بأخذ أبعاد " وحدات المجال " یعتبر بمثابة معرفة , لتسجیل السلوك 
.ووضعه في خانة الشبكة المالحظة, یقوم المالحظ بتسجیله ) التغذیة الرجعیة( السلوك المراد دراسته 

Cronométreیجعلنا بالضرورة االستعانة بالمقاتیة او أداة التوقیت , ان استعمال وحدات المجال

.نعتبره كسلوك جدید) ثانیة) 15(خمسة عشر ( إذن كلما یتجاوز السلوك المالحظ فترة معینة 
فیا یخص سلوك البیداغوجي للتلمیذ، استعملنا المالحظة كذلك باالستعانة بشبكة المالحظة 

التلمیذ، و أنه من ضروري مالحظة سلوك" ، Pieron. Mفیذكر - 03- الموضوعة في الجدول رقم 
حیث یكون التالمیذ  المالحظون، ال یتجاوز التوقیت أكثر من ... كذلك أثناء حصص التربیة البدنیة 

1..." تالمیذ(05)إلى خمسة (03)و اختیارهم یكون عشوائیا و كذلك بین ثالثة ... (05)خمسة دقائق 

معلم تربیة البدنیة، و ال یتجاوز التلمیذ تالمیذ لكل(04)ففي بحثنا هذا، أخدنا طریقة مالحظة أربع 
.الواحد مالحظته مدة خمسة دقائق

: صعوبات المالحظة- 4-1

األفعال، التصرفات، و (ان استعمال المالحظة كأداة علمیة، خاصة في تسجیل السلوكات االنسانیة 
ا هذا، یعتبر شيء صعب كون ، كما هو الحال في بحثن)مختلف التفاعالت القائمة بین المعلم و التالمیذ

أن عملیة المالحظة، تراعي "، )م.بوستیك(Postie. Mكما یذكر . هذه العملیة تكتسي صعوبات كثیرة
فهي تتوقف على حالة المالحظة بالدرجة األولى ... التحكم في صعوبات داخلیة و خارجیة للمالحظ 

حظة، خاصة في موضوع و كذلك عن فنذكر أن من بین الصعوبات التي تتمیز بها المال2..."
: ، تتمثل)إلخ.... األفراد، السلوك، العملیة التعلیمیة (الظاهرة المراد مالحظتها 

1
Pieron. M, OP cité (مرجع مذكور), 1980, P43.

2
Postc, M. Observer les situations éducatives. Ed : P.U.F, Paris, 1988, P6.



إن عدم معرفة المالحظ الباحث، و ادراكه لألحداث التي تأتي في نفس فترات مجال المالحظة، - 
.)یصعب علیه ذلك(تجعله ال یستطیع انتقاء المالحظات 

...حدود الحسیة للمالحظ الباحث، أثر على تسجیل المعلومات، منها عدم السمع الجید تعتبر ال- 

تؤثر المشاكل النفسیة، و كذلك األحكام المسبقة، على سلوك الفرد، فهنا نغییر من الشيء الذي - 
.أردنا مالحظته

س ظروف زیادة على هذا، هناك الصعوبات الخارجیة، منها المتعلقة بالمیدان، عدم مراعاة نف- 
لدى قمنا باستقصاء إال األماكن التي لها نفس شروط العمل . العمل، في نفس أماكن المالحظة

.تقریبا

فهنا لفت االنتباه، إلى اكتفائنا بالمالحظة المباشرة، و التي اعتمدنا على العین المجردة للمالحظین، حیث 
، فكذلك قمنا بتكوین المالحظ )موجوداالختالف ال(یمكن للمالحظین عدم تسجیل أو مالحظة نفس الشيء 

. )أستاذ التربیة البدنیة و الریاضیة، لتعلیم الثانوي، ذو خبرة تفوق ثمانیة سنوات(الزمیل

: صالحیة و مصدقیة و ثبات شبكة المالخظة-4-1-1

إن اجراء بحث معین، یعكس بالضرورة االعتماد على األدوات البحث، إن لها صالحیة و مصدقیة، حیث 
ن الضروري معرفة االجابة على األسئلة إما بالنفي أو تأكید الفرضیات الموضوعة، فلهذا یجب ربط م

المتغبرات المستقبلة بالتابعة، حتى یتسنى الوصول لنتائج لها داللة علمیة، و تثبیت صحتها و مصدقیتها، 
: و للوصول لهذا یجب

. مؤشراتهامعرفة جل السلوكات المراد مالحظتها، تحدید أبعادها و- 

.تصنیف هذه السلوكات سواء المتعلقة بالمعلم أو التلمیذ - 

و السلوك البیداغوجي للتلمیذ یجعلنا بالضرورة، أن نعرف )التغذیة الرجعیة(إن معرفة السلوكات - 
درجة (كیفیة الربط بینها، أي مالحظة السلوكات المتغیرة المستقلة المرتبطة بالمتغیرة التابعة 

.)البیداغوجي للتلمیذتحفیز السلوك
 -



:مصدقیة شبكة المالحظة- 2- 4-1

للتأكذ من صدق شبكة المالحظة، إعتمدنا على الصدق الظاهري فعرضت علي مجموعة من المحكمین، 
.أي أساتذة التعلیم العالي و أستاذ علم النفس التربوي

هولة المالحظة ، و كذلك و قد طلب منهم ، مدى وضوحها أي األبعاد و كذلك السالمة اللغویة و بس
مدى ارتباط اإلبعاد بالجانب الذي ندرسه في دراستنا الحالیة ، و أخیرا مالئمة هذه األداة مع متغیرات 

. الدراسة الستخراج تقصي المعلومات و تسجیلها 

و لقد اجمع معظم المحكمین على تناسب اإلبعاد شبكة المالحظة و صالحیتها و صدقها لطاهري 

1: ات شبكة المالحظة ثب3- 4-1

عند االنتهاء من صدق شبكة المالحظة ، و قصد معرفة ثبات األداة ارتأینا االعتماد على طریقة التطبیق 
فقمنا بمالحظتهم فبعد خمسة ) 02(و تلمیذین اثنین لكل أستاذ ) 05(و إعادتها حیث أخذنا خمسة أساتذة 

كانت نتائج التي حصلنا علیها بعد تطبیق معادلة أعدنا نفس الظروف التطبیق األول و ) 15(عشر یوم 
: لیدرسون هي ) معالمها (االرتباط 

. أي انه األداة لها ثبات عال جدا 0,89إلى 0,71معامل ثبات كل اإلبعاد یتراوح بین 

:وفاء المالحظة- 4- 4-1

نما یتحصل عدة فوفاء المالحظة حی" كما ذكرنا في صعوبات المالحظة، أن جلها تنتمي للمالحظة، 
2" مالحظیین أثناء استعمال نفس أدوات المالحظة على نفس نتائج أي لیست متباینة

أن اتفاق المالحظین ، ضروري لوفاء المالحظة، فلهذا، البد من " فیذكر مروان عبد المجید ابراهیم، 
3"ق، كي یتسنى لنا معرفة نسبة االتفا1974)كوبر(Cooperحساب معامل االستقرار لـ 

231،ص2003فاروق مجدوب، طرائق المنهجیة البحث في علم النفس، شركة المطبوعات للتوزیع و النشر، بیروت، 1

.111: مروان عبد المجید ابراهیم، مرجع سابق، ص2

.112: نفس المرجع، ص3



، أو یسمیها البعض " معامل االستقرار" ففي بحثنا هذا، كان عدد المالحظین واحد فقط، فقمنا بقیاس 
: كما یلي" نسبة االتفاق"

عــدد االتفاقات 
x100=                                                 االتفاق %

عدد االختالفات + عدد االتفاقات 

بعد (أما فیما یخص، وفاء مالحظتنا قمنا بحساب نسبة األتفاق، حیث الحظنا سلوك واحد 
، و هو التغذیة الرجعیة الموافقة البسیطة، فالحظنا أثناء فترات زمنیة مختلفة، فكانت النتیجة )واحد

نة أي نسبة االتفاق عال جدا، مما یدل على وفاء مالحظتنا، و كانت هذه النسبة المتحصل علیها جد بی
: كالتالي

: االستبیــان- 4-2

لقد ارتأینا استخدام أداة ثانیة و هي االستبیان، و الذي یعتبر كذلك أداة علمیة یستقي المعلومات 
المتغیرات المستعملة أما الباحث، فقد تطرق إلى عن طریق وضع عبارات التي تعبر على أبعاد و أشكال

: وضع استبیان یحتوي على أربع أبعاد و هي على شكل محاور، فنعطیها على شكل التالي

أشكال التغذیة الرجعیة اثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة و كان یحتوي على : المحور األول
.29-25-18-16-14- 9- 5- 2: عبارات التالیة

 اشكال التغذیة الرجعیة بین بیداغوجیة األهداف و المقاربة بالكفاءات وكان : ر الثانيالمحو
.30-27-23- 20- 12- 11- 7-1: یحتوي على عبارات التالیة

دافعیة التغذیة الرجعیة بالنسبة لسلوك التلمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و : المحور الثالث
31-28-22-21-19-10-8- 4: ةالتالیو كان یحتوي على عبارات. الریاضیة

19

19 +2
X 100 = 90%%االتفاق 



التغذیة الرجعیة و دافعیتها بین طبیعة النشاط و فترات التنفیذ الحركي للتالمیذ: المحور الرابع       .
. 32- 26- 24- 17-15-13-6- 3: و كان یحتوي على عبارات التالیة

(08)على اثنان و ثالثون عبارة، و كل محور یحتوي(32)و لقد وضعنا حسب هذه المعطیات 

مع االجابة علیها بدرجة نعم أوالثمانیة عبارات فقطن و 

: صدق االستبیان- 1- 4-2

فقد قمنا بنفس الخطوات مع ما هو موجود في صدق شبكة المالحظة لكن قمنا بتغییر بعض 
الذي المحكمین مع إدخال البعض اآلخر حیث وضع الباحث األهمیة الكبیرة لمعرفة المحكمین بالمیدان 

. )الجزائر(ندرس فیه فكان  أغلبیة المحكمین معهد التربیة البدنیة و الریاضیة 

االختصاصالدرجة العلمیةاسم و لقب المحكمین

محمد أكلي بن عكي- 

بوداود عبد الیمین- 

نافي رابح- 

بوطاف مسعود- 

أستاذ التعلیم العالي- 

أستاذ التعلیم العالي- 

استاذ التعلیم العالي - 

لیم العالياستاد التع- 

نظریة و منهجیة التربیة البدنیة - 

نظریة و منهجیة التربیة البدنیة - 

نظریة و منهجیة التربیة البدنیة - 

.علم النفس التربوي- 

تعدیالت و كذلك اقتراحات حول بعض العبارات، مع األخذ بعین االعتبار لو هنا أعطي كل المحكمین ا
.ریاتصحیحها، و أصبح المقیاس محكم ظاه

: ثبات االستبیان- 2- 4-2

فبعد استكمال كل االجراءات المنهجیة، قام الباحث بتطبیق االستبیان على عدد من االساتذة و 
خمسة عشر یوم، حاولنا حساب معامل التبات (15)عشرةن فبعد انقضاء المدة أكثر من (10)عددهم 

. 0.96: مرتفع أيفوجدنا أن االرتباط بین التطبیق األول و الثاني جد



: مجتمع الدراسة-5

مرحلة (لقد انصبت هذه الدراسة في كل ثانویات الجزائر العاصمة حیث أخذنا المؤسسات التربویة 
.و التابعة لوزارة التربیة الوطنیة)التعلیم الثانوي

2008/2009ات و مع التذكیر بلغ عدد أفراد المجتمع حسب أكادیمیة الجزائر العاصمة إلحصائی

ثالثة عشر مقاطعة إداریة، أي (13)أستاذ و أستاذة لمادة التربیة الندیة و الریاضیة مراعین على 361، 
ثانویة 122

و بما أن دراستنا هي في ثانویات الجزائر العاصمة إرتأینا أن المجتمع األصلي لها هي عدد الذي 
.بالحراشتم ذكره من طرف أكادیمیة الجزائر لالحصاء

: عینة الدراسة- 5-1

.تعتبر عینة دراستنا هي المنبع الستقصاء المعلومات، والتي یجرى البحث علیها

فعینة بحثنا تتكون من عدد من االساتذة و التالمیذ، حیث تطبق شبكة المالحظة الخاصة بالتغذیة 
: الرجعیة     و االستبیان على األساتذة و عددهم كالتالي

استاذ لم نستطع مالحظة اثناء التدریس 80ألن بعد اختیار (أستاذ طبق علیه المالحظة 26- 
)إلخ ... لغیاب شروط الدراسة كعدم اكمال الدرس، غیاب األستاذ 

)أي كلهم(. أستاذ طبق علیه االستبیان80- 

حصة نشاط في (02)أربعة تالمیذ، إثنان (04)أما التالمیذ، فكان عددهم لكل أستاذ مالحظة  - 
في النشاط الجماعي  و كان من ضروري مالحظة التالمیذ، حیث یذكر أنه (02)فردي و إثنان 

من الواجب مالحضة سلوك التالمیذ في تفاعلهم مع مسار البیداغوجي للمربین، حیث یتراوح 
1سنة تالمیذ في كل حصة تربیة بدنیة و ریاضیة(06)إلى (03)بین

.مائة و أربعة فقط(104)ذ فكان عدد عینة التالمی

1
Pieron, M, In éducation physique et sportive revue d’E.P.S, Ibid, 1980, P2.



: طریقة اختیار العینة- 5-2

ثالثة  عشر من مجتمع األصلي (13)لقد شملت عینة البحث على عدد الثانویات أي أخذنا 
.ثانویة122و المقدرة بـ %10للثانویات بالجزائر العاصمة أي أكثر من 

جع لمعرفة خصوصیات الثانویة مثال وجود أدنى أما طریقة اختیار الثانویات، مقصودا و هذا را
.مرافق العمل النجاز حصة تربیة بدنیة و ریاضیة

و فیما یخصص طریقة اختبار  عینة األساتذة كانت عشوائیة منظمة، حیث دخلنا إلى الثانویات 
.فأخذنا اثنان فقط من األساتذة المادة العاملین فیها

انت طریقة اختیارها عشوائیة، و هذا لعدم معرفة المربي و التالمیذ أن هناك و أما عینة التالمیذ فك
.شبكة مالحظة، حتي ال یغییروا من سلوكهم األصلي

عدد التالمیذ عدد األساتذة الثانویات المقاطعات اإلداریة الرقم

08 02 ثانویة الشراقة الجدیدة الشراقة 01

04 01 متقنة عین بنیان الشراقة 02

12 03 ثانویة العاشور الدراریة  03

08 02 ثانویة علي بومنجل بئر مراد رایس 04

04 01 ثانویة سعید حمدین بئر مراد رایس 05

12 03 (1)ثانویة المقراني بوزریعة 06

04 01 (2)ثانویة المقراني  بوزریعة 07

16 04 ثانویة األمیر عبد القادر باب الوادي  08

08 02 ن خلدونثانویة اب باب الوادي 09

08 02 ثانویة األرقم المخرومي باب الوادي 10



08 02 ثانویة عروج وخیر الدین سیدي احمد 11

04 01 ثانویة حسیبة بن بوعلي حسین داي 12

08 02 ثانوي جنان مبروك الحراش 13

عینة الثانویات، األساتذة و التالمیذ التي تمت و إجراء فیها الدراسة
: جة و تحلیل النتائجمعال-6

: لقد قمنا بمعالجة و تحلیل النتائج، بإستعمال طریقتین و هما كالتالي
التحلیل النوعي :

في هذه المرحلة أو الطریقة، یعتمد الباحث على قدرته في ربط التحلیل النظري، بالمعطیات 
و یحولها إلى معاني التي تتضمنها المتحصل علیها، حیث یقوم الباحث بتفسیر الظواهر المالحظة،

.المعطیات المتحصل علیها عن طریق المالحظة المباشرة
أنه من الضروري معرفة الظواهر المالحظة، " ، )م.بوستیك(Postic.Mفیذكر في هذا اإلطار 

1" لتحویلها لمعاني تهدف إلى استنتاج األفكار و ربطها بما هو موجد في الواقع

، بالمتغیرات الخاصة بالبحث، و كذلك كل ما سجلناه  )تعاریف(األبعاد و مؤشراتفعن طریق فهم جل
.في شبكة المالحظة، وجب بالضرورة تحویلها على معاني یمكن قیاسها كمیا

التحلیل الكمي :

، إلى أعداد، نسب مئویة، )التحلیل النوعي(إن هذه الطریقة، تجعلنا نقوم بقیاس هذه المعاني 
قیاس الترتیبمن األصغر إلى األكبر، أو العكس أي كما یسمسها البعض المعالجة االحصائیة، معدالت، 

: حیث تتوفر على استعمال جانبین
: الجانب الوصفي- 

فهو عبارة عن اعطاء تحدید، و حساب المقاییس اإلحصائیةن حیث یمكننا معرفة االستنتاجات األولیة أو 
، )م(المتوسط الحسابي : ام بالجنب التحلیلي، و نذكر منها حسابالتقریبیة، فعن طریقها یمكننا القی

1
Postic. M, OP cité (مرجع مذكور) , P22.



، و كذلك المخططات البیانیة (%)، حساب النسب المئوي )ت(، التباین )ع(االنحراف المعیاري 
: فمعادلتها كالتالي

= م

=ت

=ع 

: الجانب التحلیلي

اختبار : كاختبارات المقارنة، منها: و التي قمنا بإستعمالهایستعمل هذا التحلیل في قیاس االختبار،
Student)فیستعمل هذا االختبار، لمقارن المتوسطات الحسابیة، و معادلته كالتالي: )ستودنت :

(F)ستودنت، یجب مسبقا القیام بإختبار (t)قبل القیام باختبار، : )س.فیشر(Fisher.Sاختبار - 

و 1.)ت(ر، و هذا لتبین عدم وجود اختالف معنوي بین مختلف التباینات لـ فیشر سنید یكو 
: المعادلة كالتالي

، یستعمل لمقارنة النسب المؤویة، بین Khir squareفیعبر عنه كذلك بـ :)بارصون(Parsonاختبار 
: األبعاد المراد قیاس الفروق بینها، و صیغتها كالتالي

286: ، ص2000محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان، مرجع سبق ذكرة، 1

x∑
N

∑²x-])∑(N/² (x[
1-N

م –1م 
2 )N2/ 2ت(+ )N1/ت( t  =

المتوسط الحسابي : م 
التباین : ت
N :عدد األفراد

1ت 

2ت 
= F

2ت>1في حالة ما إذا كان ت

2ت 
1ت 

= F1ت>2في حالة ما إذا كان ت

²)ن–ن (
ن

= عدد السلوكات المالحظة: نكا²
عدد السلوكات النظریة : ن

ت    

المتوسط الحسابي : م 
x :مجموع المتغیرات المسجلة
N : العینة(عدد األفراد(

.التباین:ت
االنحراف المعیاري: ع
المجموع: ∑



فإن نستعمل )10<أي ن أو ن (ألحد أقسام ال یتعدى تمام العشرة )عدد(ة ما من سلوكات اذا كان حال
1: ، و بالتالي تصبح الصیغة على النحو التالي)یاتس(yatesتصحیح 

: فهناك إختبارات االرتباطات، بین متغیرین منها

بوضع العالقة اإلجابیة أم فیقوم االرتباط، :)2برافي.برسون(Pearson. Bاختبار ارتباط - 
السلبیة، بین متغیرین كما هو  الحال في موضوعنا، بین التغذیة الرجعیة و السلوكات البیداغوجیة 

: للتلیذ فصیغتها كالتالي

: حیث

.معامل االرتباط: ر

x :المتغبر األول.

y :المتغیر الثاني.

.المجموع: 

N : العینة(عدد األفراد(

في خالصة هذا الفصل نرى أن الباحث وضع في بعض الصعوبات و العراقیل التي واجهتنا و
أثناء سیر و إنجاز هذه الدراسة، و  هي التي تواجه الباحثین فمنها تقنیة و أخرى علمیة، حیث هذه 

.األخیرة تصادف كل البحوث مهما كانت طبیعتها

291: ، ص2000رجع سبق ذكرة، محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان، م1
. 321: ، ص1978، دار النهضة المصریة، 2جابر عبد الحمید جابر، و أحمد خیري كاظم، مناهج البحث في التربیة و علم النفس،ط2

[ (y   ) (x  )] - xy

[N/(y )² - (y²) ] [ N/(x   )² - (x²) ]
=ر 

²)0.5–ن –ن (
ن

= كا²



ت في الحصول على المراجع خاصة باللغة العربیة فیما یخص الجانب العلمي، كانت لنا صعوبا
.مما أدى بنا التنقل إلى خارج البالد إلى البلدان العربیة و كذلك األوروبیة

فهنا یجب االشارة أن الصعوبات التقنیة و التي تعتبرها إداریة كانت العائق الوحید، حیث معظم 
یة المنیطوسكوب لتصویر مالحظتنا، مما أجبرنا على الثانویات، رفظوا استعمال تقن)المدرین(النظراء 

تخلي عن هذه الوسیلة، و كذلك عدم السماح لنا بمالحظة حصص البیداغوجیة من طرف المربین نفسهم، 
.و لهذا السبب ألغینا البعض منها



الفصل الخامس



.لنتائجحلیل و مناقشة ات:فصل الخامسال

تحلیل و مناقشة نتائج شبكة المالظة   –وال أ

نتائج العامة لسلوك التغذیة الرجعیة للمعلمین : – 1

. في هذه الفقرة ، سنحاول تأكید  أو نفي الفرضیة العامة األول 
، و 14و الشكل رقم4إن التائج المتحصل علیها ، لسلوك التغذیة الرجعیة ، مبنیة في الجدول رقم 

عام هذه بشكل

س
ر. ت 

توضیح
یة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت 
  (+)
بسیطة

األبعا
د

النتائ
ج

34370 6188 3388 3290 4998 3262 3625 4718 4900 س
100 18.00 09.85 09.57 14.54 09.48 10.56 13.72 14.25 %

1321.9
2 238 130.3

0
126.5

3
192.2

3
125.4

6
139.4

6
181.4

6
188.4

6 م

330.84 51.15 42.97 21.45 14.48 26.36 17.83 79.99 76.61 ت
49.20 07.15 06.55 04.63 03.80 05.13 04.22 08.94 08.75 ع

: نظرة عامة لنتائج السلوك البیداغوجي ( الخاص بالتغذیة الرجعیة) للمعلمین أثناء  جدول رقم 4
.وهذا بإستعمال بیداغوجیة االهداف . حصص التربیة البدنیة 

14,26; 14%

13,73; 14%

10,55; 11%

9,49; 9%14,54; 15%

9,57; 10%

9,88; 10%

18; 17%

1
2
3
4
5
6
7
8



نوع التغذیة الرجعیة 
توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلمین . بإستعمال بیداغوجیة االهداف : شكل رقم 14

سلوك بیداغوجي 3437، بتضح  لنا وجود 4م من خالل التائج المحصل علیها ، في الجدول رق
:بالترتیب التالي هذا 50بمع وجود تباین یقدر :بالتغذیة الرجعیة خاص 

من مجمل  أشكال التغذیة الرجعیة  االاخرى و ) 1/5(تشكل خمس التغذیة الرحعیة التوضیحیة ،-
.ال االخرى ذاك یشكل النسبة الكبیرة من بین النسب األشك.%18بالضبط 

، ) 1/6( فتلیها ، كل من الرجعیة البسیطة خاصة الموافقة ، وكذلك ذات عاطفة موجبة ، بسدس - 
أي تسلسل في سرد المعلومات عن .لكل ولحدة منها %14.54و %14.26ذلك بنسب مرتبة بتسلسل 

طریق إستعمال الشكل المباشر 
، بنسب و اجزاء صغیرة  فیمكننا القول ، أن بشكل عام ، فتبقى كل من االبعاد االخرى الباقیة - 

یتدخل المعلم  لتحفیز التالمیذ  بإستعمال  التغذیة الرجعیة  ذات  التعزیزات  ، التشجیعات و كذلك التي 
.تسرد لهم معلومات إضافیة عن أدائهم الحلركي 

یمیة یطفي علیه على الجانب فیمكن القول أنه إذا كان النشاط الممارس أثناء الحصص التعل
التعلیمي فهذا یبرز أهمیة توضیح و شرح  المعلومات التي یتلقها  التالمیذ ، قصد دفع و  تحفیزهم لبذل 

هناك تغیر في حجم المعلومات " مجهودات لزیادة نشاطهم ، و ذلك كما توافقنا عفاف عبد الكریم ،
المربي في الشرح و إعطاء توضیحات بمجرد ، ان یكون الدرس ذو طابع تعلیمي ، فیزید 

)"............1 (
إذن التغذیة الرجعیة التوضیحیة ذات سرد و زیادة في المعلومات هي التي تاكد المكانة الكبیرة في 

.    التعلیم 

37ص1989مرجع سبق ذكره . عفاف عبد الكریم ) 1(



النتائج العامة لسلوك التغذیة الرجعیة للمعلمین في النشاط الفردي : – 1 – 1

) بیداغوجیة األهداف ( 

، نتائج المعلمین لسلوكهم الخاص بالتغذیة الرجعیة و هذا 15و الشكل رقم 5یعطینا الجدول رقم 
.في النشاط الفردي 

س ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة 
( + )

ر. ت 
ةاعالمی

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت 
  (+)
بسیطة

األبعاد
النتائج

13748 2296 1232 1526 2170 1400 1428 2030 1666 س
100 16.70 08.96 11.10 15.78 10.18 10.39 14.77 12.11 %

528.76 88.30 47.38 58.69 83.46 53.84 54.92 78.07 64.07 م
114.94 16.15 14.52 15.45 09.08 11.42 12.73 18.54 17.08 ت
30.15 04.02 03.82 .03.94 03.01 03.38 03.56 04.30 04.13 ع

: نظرة عامة لسلوك التغذیة الرجعیة للمعلمین ، و هذا في النشاط الفردي . الجدول رقم 5
.) تدریس بیداغوجیة االهداف( 

12,19
12%

14,77
15%

10,39
10%

10,18
10%

15,78
16%

11,1
11%

8,96
9%

16,7
17% 1
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4
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الرجعیة في النشاط الفلردي . ( تدریس بیداغوجیة االهداف )  : توزیع أبعاد التغذیة شكل رقم 15

،  بتضح  لنا أنه یمكن مالحظة  نتائج التغذیة  الرجعیة  بصفة عامة في 5یعطینا الجدول   رقم 
: النشاط الفلردي ، فیمكن القول ، أنه یوجد إختالف بین نسب هذه االبعاد ، كما یوضح الترتیب التالي 

نرى أنه تحتل التغذیة الرجعیة التوضیحیة ، و كذلك ات العاطفة الموجبة ، أجزاء كبیرة من باقي -
، لكل واحد منها من  مجموع السلوكیات  االخرى حسب  النسب المؤیة 1/6( االبعاد ذلك بسدس

اشط ، أي ان التوضیح في الشرح التمارین و كذلك التحفیز في الزیادة الن%15.78و 16.70%
.الحركي 

شبه ...........وهم إ. فتبقى التغذیات الر جعیة االخرى ، مشكلة اجزاء صغیرة من باقي االبعاد - 
فیمكننا أن نستنتج ، أنه یقوم المغلم في النشاط الفردي , متساوي  ذلك إنطالقا من اإلعالمي إلى المباشر 

ات الرجعیة التي  تزید من معلوماتهم  ، قصد إنجاح ،  بإستعالة بجل التغذی) سلوكهم( ، بتحفیز تالمیذه 
فبمجرد القیام بتعلیم الحركي و هذا . أدائهم الحركي تبعا للممیزات التي یتمیز بها هذا النوع من الشاط 

بإستعمال بیداغوجیة األهداف ، ترى أن في النشاط  الفردي یكون  التحضیر ودفع  التالمیذ  بتوضیح  
أي الوصول إلى الهدف المرجى ، " ،) بیرون . م(لتنفیذ الحركي ، فكما أشار االخطاء و نقائص  ا

) 1......."(لحصة تعلیمیة یعطي الصبغة التوضیحیة للتمارین ، قصد دفع التالمیذ نحو زیادة  النشاط 
.إذن  زیادة التوضیح  و الشرح  یعطیي و ضعیة  تحفیزیة للمثابرة و العمل الحركي .

(1) Pieron . M . Ibid . 1988. P 76



النتائج العامة لسلوك التغذیة الرجعیة للمعلمین في النشاط الجماعي :  – 2 – 1
)مقارنة بالكفاءات( 

، نتائج المعلین لسلوكهم الخاص یالتغذیة الرجعیة ، و 16و الشكل رقم 6یظهر لنا الجدول رقم 
.هذا في النشاط الجماعي 

نظرة عامة لسلوك التغذیة الرجعیة للمعلمین ، وهذا في النشاط الجماعي . : جدول رقم 6
)مقاربة بالكفاءات( التغذیة الرجعیة نوع

15,68; 16%

13,03; 13%

10,66; 11%

9,03; 9%13,71; 14%

8,55; 9%

10,45; 10%

18,92; 18%
1
2
3
4
5
6
7
8

نوع التغذیة الرجعیة

س ر.ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة 

 )-(

ر. ت 
عاطفة   

( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت 
  (+)
بسیطة

األبعاد
النتائج

20636 3906 2156 1764 2828 1862 2198 2688 3234 س
100 18.92 10.45 08.55 13.71 09.02 10.66 13.02 15.68 %

793.70 150.23 82.93 67.85 108.77 71.68 84.53 103.38 124.38 م
183.71 26.57 39.52 11 15.88 14.54 25.81 05.73 44.66 ت
36.71 5.15 6.28 3.31 3.98 3.81 5.08 2.39 6.68 ع



توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة في النشاط الجماعي ( مقاربة بالكفاءات) : شكل رقم 16

، یتضح لنا أن النتائج المتعلقة بالتغذیات الرجعیة للمعلم أثناء 6إنطالقا من مالحظتنا الجدول رقم 
: ، و هذا بالترتیب التالي 37±بجماعي ن یرمي لوجود  تباین بقدر النشاط ال

1/6( تشكل التغذیة الرجعیة  التوضیحیة  دائما ، و البسیطة  الموافقة ، الجزء اللكبر ، أي سدس- 

%18.92من مجموع العام لسلوك التدخلي للمعلمین في النشاط الجماعي ، أي بترتیب النسب ) 
. ل بعد مذكور لك15.68%

أي أن المربي یستعمل تمارة التوضیح بإستعمال االشكال األجابیة مع دفع التالمیذ نحو النشاط 
.الممارس 

فبهذا یمكن القول أن طبیعة %13.71فتاتي التغذیة الرجعیة ذات العاطفة الموجبة ، مشكلة نسبة - 
.یذ المقاربة هي التي توفي لتقرب المربي من التالم

مع التنویع .تبقى االشكال االخرى ، حسب ترتیب في النسب الموجودة في الجدول بإجراء ضئیلة - 
.في بعض االحیان 

فعلى ، غرار التغذیات الرجعیة التي تقوم بتحفیز التالمیذ ، بتعزبزهم تاتي  هذه المرة ،  التغذیة 
أي . م به المعلم و یرمي لتقییم المباشر على أداء تالمیذه الرجعیة البسیطة الموجبة ، كیلوك تحفیزي ، یقو 

فبتالي .  بمعنى أخرى الوصول إاى دفع الغجابي نحو إظهار الكفاءات القاعدیة أثناء الحصص التعلیمیة 
یرى أن جل التغذیات الرجعیة المستعلة توحي إلى بروز شكل الدافعیة موجبة نحو كشف القدرات 

.لتمیز على باقي الزمالء أثناء الحصص الشخصیة للتالمیذ أي ا
البد في  وضعیات تعلیمیة  تحفیز " ففي نفس السیاق  یذك ر كمال عبد الحمید زیتون ، أنه 

التالمیذ أثناء االداء الحركي ، بإستعمال االسالیب التوضیحیة ، و التنوع في المعلومات المباشرة 
)".....1 (

23، ص 2003، عالم الكتب ، القاھرة ، 1ط. د زیتون ، التدریس نماذجھ ومھارتھ كمال عبد الحمی) 1(



نتائج المقارنة معدالت سلوك التغذیة الرجعیة في كال من النشاط الفردي و الجماعي – 3 -1

)بین مقارنة بالكفاءات و بیداغوجیة األهداف( 

بسیطة) -(ر .ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س النشاط

34.18
13.54 78.08 26 2030 فردي

0.73 103.38 26 2688 جماعي

بسیطة(+) ر .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س النشاط

**

45.68

17.08 64.07 26 1666 فردي

44.66 124.38 26 3234 جماعي

(+)ر إعالمیة  .ت
تغذیةال

الرجعیة

t ت م ف س النشاط

8.00
12.73 54.92 26 1428 فردي

25.81 84.53 26 2198 جماعي

)- (ر إعالمیة  .ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س النشاط

18.08
11.42 53.84 26 1400 فردي

14.54 71.68 26 1862 جماعي

(+)ر ذات عاطفة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س النشاط

*

8.13

09.08 83.46 26 2170 فردي

15.88 108.77 26 2828 جماعي

(+)ر ذات عاطفة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س النشاط

*

8.13

09.08 83.46 26 2170 فردي

15.88 108.77 26 2828 جماعي

ر توضیحیة . ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س النشاط

***

15.95

16.25 88.30 26 2296 فردي

26.57 150.23 26 3906 جماعي

ر حیادیة . ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س النشاط

24.68
14.52 47.38 26 1232 فردي

39.52 82.93 26 2156 جماعي



مقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة بعد وهذا في النشاط الفردي و الجماعي  . جدول رقم 17
) بین بیداغوجیة األهداف و مقاربة بالكفاءات ( 
.دال جدا *** .دال * درجة الداللة المعنویة        - 

.النشاط الفردي

.النشاط الجماعي 

15,68; 16%

13,03; 13%

10,66; 11%

9,03; 9%13,71; 14%

8,55; 9%

10,45; 10%

18,92; 18%
1
2
3
4
5
6
7
8

األبعاد 
توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة ، بعد ببعد بین النشاط الجماعي و الفردي .( بین مقاربة  : الشكل رقم 17

) بكافاءات وبیداغوجیة األهداف 



مقارنة بین النسب المئویة للتغذیة الر جعیة  للمعلمین ، بین النشاط الجماعي و النشاط الردي 
ن سواء بین )  طبیعیة( الریاضي إن هذه المقارنة  بین نوعي  من النشاط  )    6(، قي الجدول رقم 

الجماعي و الفردي ، یعطي إختالف من حیث التوزیع ن أبعاد التغذیة الجعیة ، هذا ما أكدناه  من خالل 
= αو   α =0.05دال جدا في مستوي الداللة ، 20.14= 2كا( المعالجة اإلحصائیة التحلیلیة 

إذن هناك إختالف بین طبیعة النشاط ) 7رجة الحریة و د3.16مقارنة كما في  الجدولي الذي .  0.01
یمكن القول ، أنه یوجد إختالف أو فرق معنوي ذو داللة معنویة ، بین التباین  مختلف  النشاطات 

مع الذكر أنه ، من الممكن  أن المعلمین   یستعینون في تحفیز السلوك البیداغوجي .  الریاضیة 
میة نسب عالیة من التغذیات الرجعیة في النشاط الجماعي ، أكثر ماهو لتالمیذهم ، أثناء حصصهم التعلی

علیه في النشاط الفردي ، وهذا الصالح  المقاربة  بالكفاءات  التي كانت نسبة إستعمال التغذیة الرجعیة 
.مقارنة باألخرى .عالیة جدا 

)7في الجدول رقم ( و الفردي مقارنة بین معدالت أبعاد التغذیة الرجعیة  بین النشاط الجماعي-
، وجود فرق ذو داللة معنویة ، بین التدخالت التي یستعین بها 7نالحظ من النتائج المقارنة في الجدول 

: في دفع و تحفیز السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا كمایلي ) التغذیات الرجعیة ( المعملمین 
αو α =0.05في مستوى الداللة  t =5.43( ق معنوي في التغذیة ارجعیة التوضیحیة هناك فر - 

أي ان التغذیة الرجعیة تكون نفسها في كالمن بیداغوجیة األهداف و المقارنة بالكفاءات لكن ) . 0.01=
لصالح هذه األخیرة 

في نفس t =4.49( ، هناك كذلك فرق معنوي (+) في التغذیة الرجعیة البسیطة الموافقة -
).ات الداللةمستوی

أي یمكن القول ، ان المعلم یقوم بالتدخل لتوضیح ، أداء حركي معین ، أكثر في النشاط الجماعي 
وهذا الصلح المقاربة  بالكفاءات ، إذا أنه إعطاء  الشرح و التوضیح  الجید . بعكس النشاط الفردي 

للتمارین  یعطي التحفیز الجید و الدافع إلضهار الكفاءاته 
وعدم  وجود α =0.05فتبقى االبعاد األخرى ، تتأرجح بین وجود فرق معنوي في مستوى الداللة - 

.أي تتروح من اإلجاب غلى السلب كما نراها عند التغذیة اإلعالمیة . α =0.01في مستوى   
عیة  في  تحفیز هذا مایؤكد  فرضیة بحثنا ، بوجود  الفرق  المعنوي ، بین  إستخدام  الغذیة  الرج

السلوك البیداغوجي ، وهذا بإختالف طبیعة النشاط ، كذلك یختلف أ سلوب التدخل بالنسبة للمعلمین ، 
........) . في هدف التحفیز ، بالتعزیز ، التشجیع ، التقویة ( بإختالف السلوك البیداغوجي للمعلم 

.وبشكل عام  یكون بوضع أكثر عند إستخدام المقاربة بالكفاءات
إذن ، نرى أن  النشاط  الذي  یقوم  به  التلمیذ في  زیادة كلما زادت المعلومات و التوضیحات التي 

یعطیها المربي في كل تداخل سواء كان  بشل مباشر أو  بتوضیح أو  إعالم التالمیذ ، خاصة  في  
.المقاربة  بالكفاءات 



النتائج العامة لسلوك التغذیة الرجعیة ( مقاربة بالكفاءات) وهذا في فترتي التنفیذ  – 4 -1

لألداء الحركي للتالمیذ : 
أثناء التنفیذ :  – 1 – 4 – 1

.، نتائج التغذیة الرجعیة في فترة التنفیذ األداء الحركي 18و الشكل رقم 8یمثل الجدول رقم

س ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  

+ )(

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت 
  (+)
بسیطة

األبعاد
النتائج

20636 3234 1764 1386 2310 1386 1624 1974 2464 س
100 20.03 10.93 08.59 14.31 08.59 10.06 12.22 15.26 %

620.85 124.38 67.84 53.30 88.85 53.30 62.46 76.93 94.76 م
173.39 23.39 15.64 10.84 12.48 18.66 23.24 39.57 29.42 ت
36.78 5.15 3.95 3.29 3.53 04.31 4.82 6.29 5.42 ع

: نتائج سلوك التغذیة الرجعیة للمعلمین ( مقاربة بالكفاءات ) وهذا أثناء التنفیذ لألداء  جدول رقم 8
.الحركي للتالمیذ 

15,26; 15%

12,23; 12%

10,06; 10%

8,59; 9%
14,31; 14%

8,59; 9%

10,93; 11%

20,03; 20%
1
2
3
4
5
6
7
8

نوع التغذیة الرجعیة 



: توزیع نتائج التغذیة الرجعیة للمعلمین ( مقاربة بالكفاءات ) ، وهذا أثناء التنفیذ .   الشكل رقم 18

ذلك موافق 20636، أن المعلمین یبدون سلوك التغذیة الرجعیة بكمیة 8یعطینا الجدول رقم 
:، وهذا بالتسلسل التالي 36.78ب، یقدر ) أبعاده( بتباین بین أنواعه 

من مجمل العام ، أي أن المعلمین في ) 1/6( نرى أن التغذیة الرجعیة التوضیحیة ، أخذت سدس
بإرسال  نسبة عالیة من ) المعلمون( المقاربة بالكفاءات و أثناء التنفیذ األداء الحركي  للتالمیذ  ، یقومون 

ال هذا النوع من التغذیة الرجعیة إذ أي طبیعة النشاط و إستعم) . %20.03( التوضیحات  و النصائح 
.یعطي الدافعیة نحو العمل و النشاط لدى التالمیذ 

البسیطة الموافقة ، و اإلعالمیة : فتأتي ، بجزء أقل أهمیة ، بالنسبة  للتغذیات األخرى ، منها  
ها على من مجمل األبعاد األخرى ، أي نسبة لكل واحدة من) 2/5( الموافقة ، مشكلة حوالي خمسي 

أي كلما زادت نسبة نشاط التالمیذ كلما قام المربي بإعطاء .%10.26و %15.25الترتیب ، 
.التغذیات ذات طبیعة إجابیة خاصة اإلعالمیة 

.فتبقى التغذیات األخرى ، الباقیة تتبعثر على المستویات ضئیلة جدا - 
لم خاصة في فترة التنفیذ أثناء االداء الحركي فمن خالل ما ورد ، فیمكننا أن نقول ، انه یقوم المع

للتالمیذ ، بتحفیزهم عن طریق تغذیات رجعیة ذات سمة إعالمیة و توضیحیة ، قصد تعزیزهم و تقویة 
.الرغبة في مشاركة الفعلیة لساوكهم البیداغوجي ، بهدف الدفع و التحفیز 

فسي للتالمیذ ، قصد الزیادة أن المربي یقوم بإصدار المعلومات من أجل إعطاء دفع ن. " Scheiff.A

ففي نفس السیاق یرى 
أي إعطاء الفرصة  إلبداء كفاءاتهم  التي لها عالقة  ........في المشاركة و إظهار قدراتهم الفردیة 

من هذا یمكن القول أن إستعمال أشكال التحفیز و الدافعیة من ) 1" (بنوع الهدف الذي یطلب القیام به 
.المربي یزید في وضع التفاعل بین كفاءات المربي و التالمیذ طرف

(1) Scheiff.A et renard .J-P ,       1992 , P 112



بعد التنفیذ : یمثل نتائج التغذیات الرجعیة ( مقاربة بالكفاءات )  وهذا في  – 2 – 4 – 1

.19و الشكل رقم 9فترة بعد التنفیذ في الجدول رقم 

س ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت 
  (+)
بسیطة

األبعاد
النتائج

4494 672 392 378 518 476 574 714 770 س
100 14.95 08.72 08.41 11.53 10.59 12.77 15.89 17.14 %

172.85 25.85 15.08 14.54 19.93 18.31 22.07 27.46 29.61 م
77.24 10.64 06.70 07.02 12.17 08.06 11.63 11.75 09.27 ت
24.69 03.26 02.59 02.64 03.49 02.84 03.41 03.42 03.04 ع

التغذیة الرجعیة للمعلمین ( مقاربة بالكفاءات ) ، وهذا بعد التنفیذ األداء الحركي  : نتائج جدول رقم 19

.للتالمیذ 

17,13; 16%

15,89; 16%

12,77; 13%
10,59; 11%

11,53; 12%

8,41; 8%

8,72; 9%

14,95; 15%

1
2
3
4
5
6
7
8



نوع التغذیة الرجعیة 
: توزیع نتائج التغذیة الرجعیة ( مقاربة بالكفاءات ) ، وهذا بعد التنفیذ . الشكل رقم 19

،  یتضح أنه في فترة بعد  التنفیذ  األداء 9إن مالحظتنا لنتائج المتحصل علیها في الجدول  رقم 
ذلك بوجود . تدخل بیداغوجي ، على شكل تغذیات رجعیة 4494المیذ ، یرسل المعلمون ن الحركي للت

: فیكون الترتیب كما یي . 24.69+ بتباین بین أبعادها 
لكل واحدة منهما ، أي ) 1/6(، تشكل سدس ) - (و الناقدة (+) التغذیة الرجعیة البسیطة الموافقة - 

.%15.89و %17.13بنسب متسلسلة 
14.95(فیما یخص التغذیة الرجعیة التوضیحیة ، تشكل نسبة كذلك لیس قلیلة بالنسبة لألولى -

%  . (
فتأتي التغذیة الرجعیة األخرى ، مستعملة من طرف المعلمین ، على مستویات مختلفة ال تتعدى -
.عام من مجمل ال) 2/5(، أي مشكلة بمجمع نسبها حوالي خمسین %12نسبة 

بعد ( یمكننا أن نقول مقارنة بهذه انتائج ، أن المعلمین یولون  األهمیة  في الفترة من األداء الحركي 
ن في استخدام التغذیات الرجعیة المباشرة ن حیث یخطرون التالمیذ على أدائهم  بشكل ) التنفیذ للتالمیذ 

ت لدفعهم نحو إعادة أو تعدیل سلوكهم فال ربما أن المعلمین یحفزونهم بإضافة توضیحا. بسیط 
ذلك بإستخدام أشكال التحفیز كما نرى في المقاربة بالكفاءات ، یتضح أن أثناء التنفیذ . البیداغوجي 

الحركي للتالمیذ یعطي المربي التغذیات الرجعیة ذات القاعدیة و إعطاء الفرصة لفرض
أي البد من إحترام وقت إظهار  السلوك  لدى الفرد"  Piaget .J قدراتهم إلنجاح ما هو مطلوب

منهم ، وكما نوافق ما ذكره إلعطاء الصورة الجیدة لتطور النشاط الحركي ، ذلك یعطي الفرصة إلظهار 
أي أن إلتزام المربي بفترة أثناء التنفیذ یزید التلمیذ في دفعة ) 1......"(القدرات السلوكیة بشكل فعال وجید 

.نحو األحسن 

(1) Piaget .J, Ibid , 1976 , P 37



نتاج المقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة في فترتي أثناء و بعد التنفیذ ، وهذا في النشاط  – 3 – 4 -1

الجماعي ( مقاربة باكفاءات

بسیطة) -(ر .ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س فترة التنفیذ

38.46
29.57 75.93 26 1974 ء أثنا

11.75 27.46 26 714 بعد

بسیطة(+) ر .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ 

***

53.84

29.42 94.76 26 2464 أثناء 

09.27 29.61 26 770 بعد

(+)ر إعالمیة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

*

35.12

23.24 62.46 26 1624 أثناء 

11.63 22.07 26 574 بعد

)- (ر إعالمیة  .ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س فترة التنفیذ

34.64
18.66 53.30 26 1386 أثناء 

08.06 18.31 26 476 بعد

(+)ر ذات عاطفة  .ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س فترة التنفیذ

***

96.04

10.84 53.30 26 1386 أثناء 

07.02 14.54 26 378 بعد 

(+)ر ذات عاطفة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

***

71.05

12.48 88.85 26 2310 أثناء 

12.17 19.93 26 518 بعد

ر حیادیة . ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

***

62.07

15.64 67.84 26 1764 اء أثن

06.70 15.08 26 392 بعد 

ر توضیحیة . ت
التغذیة

الرجعیة

T ت م ف س فترة التنفیذ

***

75.79

23.39 124.38 26 3234 أثناء 

10.64 25.85 26 672 بعد



وبعد ) وهذا في النشاط : نتائج التغذیات الرجعیة ( المقارنة بین فترة التنفیذ ، أثناء جدول رقم 10
الجماعي

.النشاط الفردي

.النشاط الجماعي

15,17; 15%

12,23; 12%

10,06; 10%

8,59; 9%
14,31; 14%

8,59; 9%

10,66; 11%

20,03; 20%
1
2
3
4
5
6
7
8

نوع التغذیة الرجعیة  
توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة ، في النشاط الجماعي ، وهذا بین فترتي التنفیذ األداء  الشكل رقم 20:

الحركي
) أثناء و بعد التنفیذ ( 



9من خالل مالحظة الجدول رقم 

مقارنة بین النسب المؤویة للتغذیة الرجعیة ، وهذا بین فترتي أثناء وبعد التنفیذ األداء الحركي ، في 
: النشاط الجماعي 

= 2كا( لقد أعطى لنا التحلیل  اإلحصائي ، بإستعمال  إختبار بارصون ، وفي فترة بعد التنفیذ   
3.41= الجبري 2كابمقارنة . α =0.01وكذلك  α =0.05ال جدا في مستوى الداللة ، د26.08

أي بصفة عامة هناك فرق في إصدار التغذیات الرجعیة بإختالف فترات التنفیذ   من هذه المقارنة ،  )
المیذهم  ، یمكننا أن نستنتج أنه یرى المعلمون إرسال تغذیات رجعیة لتحفیز ودفع سلوك  البیداغوجي لت

أكثر في فترة أثناء أدائهم للفعل أو المهارة الحركیة المطلوبة ، وهذا في  النشاط  الجماعي ذلك مقارنة  
أي في المقاربة بالكفاءات یرى المدرسین أن التحفیز یكون بشكل مختلف في . في فترة  بعد تنفیذ أدائهم 

.فترات التنفیذ الحركي 
، في ) أثناء و بعد النفیذ ( التغذیة الرجعیة ، بین فترتي االداء الحركي أما المقارنة بین معدالت

، یمكن القول أنه یوجد فروق ذات 10من خالل المقارنة الموجودة في الجدول : الجماعي النشاط    
: ي داللة معنویة ، بین إرسال التغذیات الرجعیة أثناء وبعد التنفیذ األداء الحركي للتالمیذ وهذا كالتال

، هناك فرق  معنوي  كما  یبینه التحلیل (+) بالنسبة للتغذیات الرجعیة ذات عاطفة موجبة - 
، و α =0.05t =2.201في مستوى الداللة t =9.70( اإلحصائي بإستعمال إختبار ستودنت 

α =0.01t =3.106 النشاط الجماعي ، وهذا بین فترتي األداء الحركي ،  في) دال جدا
1.36الجدولي الذي یساوي tبمقاربة  

) في نفس مستوى الداللة ) t =8.17( أما التغذیة الرجعیة الحیادیة ، یوجد كذلك فرق معنوي - 
) .أي الجماعي( وهذا كما ذكرنا بین فترتي التنفیذ ، في نفس النشاط المدرس 

لتغذیة الرجعیة التوضیحیة بین هاتین الفترتین ،  وفي  نفس  یالحظ كذلك فرق معنوي في إرسال ا- 
).في نفس مستوى الداللة السابق t =7.63حیث یكون ( النشاط المدرس 

یمكن القول أنه یوجد فرق في تحفیز  التالمیذ  بإستعمال  التغذیات  الرجعیة ،  خاصة التي  تدفعهم 
رة أثناء أدائهم باألداء الحركي ، على  عكس  بعد التنفیذ في إلبداء سلوكهم الحركي وهذا یكون في فت

النشاط الجامعي ، حیث وضعیة التالمیذ أثناء التنفیذ یكون الوقت المناسب لتحفیزهم و إظهار كفاءاتهم 
.التي تكون تنعكس جراء سماع المعلومات و التوضیحات 



األهداف ) وهذا بین فترتي التنفیذ  نتائج التغذیة الرجعیة  للمعلمین ( بیداغوجیة  -5 -1

لألداء الحركي للتالمیذ : 
أثناء التنفیذ  :  – 1 – 5 -1

س ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت 
  (+)
بسیطة

األبعاد
النتائج

13433 2508 1330 1197 2470 1197 1653 1520 1558 س
100 18.67 09.90 08.91 18.39 08.91 12.31 11.32 11.60 %

129.17 25.12 12.79 11.51 23.75 11.51 15.89 14.62 14.98 م
114.22 16.36 13.15 12.84 11.06 14.66 13.30 21.24 14.61 ت
30.47 04.04 03.63 03.58 03.33 03.83 03.64 04.60 3.82 ع

: النتائج التغذیة الرجعیة ( بیداغوجیة األهداف ) ، وهذا في فترة أثناء التنفیذ األداء  جدول رقم 11
) بیداغوجیة األهداف . ( الحركي للتالمیذ 

11,6; 12%

11,32; 11%

12,31; 12%

8,91; 9%
18,39; 18%

8,91; 9%

9,9; 10%

18,67; 19%
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نوع التغذیة الرجعیة 
: توزیع نتائج التغذیة ( بیداغوجیة األهداف ) وهذا في فترة أثناء التنفیذ . الشكل رقم 21



، تبین لنا النتائج  المتحصل علیها ن أنه یعتبر تعزیز  11عن طریق الفم مالحظتنا للجدول رقم 
یبین أنه . المعلمین بالتغذیة الرجعیة في النشاط  الفردي ، ذلك  أثناء فترة  تنفیذ  األداء الحركي للتالمیذ 

30.47±ویتراوح مقدار التباین في ) . ة من أبعاد التغذیة الرجعی( تدخلي 13433یوجد 

لكل ) 2/5(تشكل خمسین (+) فالتغذیة الرجعیة  التوضیحیة ، وكذلك ذات صبغة عاطفیة موافقة - 
أي توصیل التالمیذ إلنجاز نشاطهم الحركي یمر . %18.39و %18.67واحدة منها ، أي بالنسب 

ملهم عبر تحفیزهم بتوضیح بشكل عاطفي إلنجاز ع
من مجكل ) 1/5(مشكلة خمس ) أشكال التغذیة الرجعیة الباقیة ( ف تأتي األبعاد  األخرى - 

.التدخالت المعلمین وهذا لكل واحدة منها 
فیمكن القول ، أنه یوجد إختالف في تحفیز المعلمین سلوك تالمیذهم من حیث أشكال التغذیة 

إذن یرى أن التغذیات الرجعیة ذات ) . أي أثناء التنفیذ ( الفردي الرجعیة في هذه الفترة ، من النشاط 
شكل توضیحي یطغى على التدریس في البیداغوجیة األهداف ، لذلك یقوم المربي بتحفیز ودفع  التالمیذ 

.نحو زیادة  العمل و النشاط الحركي في هذه الفترة من التنفیذ ، أي أثناء التنفي 
میذ لتحفیز المعلم أثناء العمل و النشاط ، یمر عبر إستوعاب أن نسبة إستجابة التال"  Lounché.D

كمایرى  
)1" . (المعلومات و الزیادة في كمیة التوضیح في هذه الفترة 

.  إذن في فترة أثناء التنفیذ ، نرى أن المربي یقوم بتوضیح و إعطاء المعلومات بشكل كاف 

(1) lounché .D , ibid , 1987 , P31



بعد  التنفیذ :  – 2  -5 -1

.، نتائج النغذیة الرجعیة في الفترة بعد التنفیذ 22و الشكل رقم 12یمثل الجدول رقم 

س ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
 )-  (

بسیطة

ر . ت
  (+)
بسیطة

األبعاد
النتائج

5225 589 342 855 475 703 266 1292 703 س
100 11.27 06.54 16.36 09.09 13.45 05.09 24.72 13.45 %

96.09 10.83 06.28 15.73 08.74 12.93 4.89 23.76 12.93 م
61.71 06.08 06.36 07.66 6.54 09.99 05.84 12.52 06.72 ت
21.98 02.46 02.52 2.76 02.55 03.16 02.41 03.53 02.59 ع

النتائج التغذیة الرجعیة لمعلمین ( بیداغوجیة االهداف ) وهذا في فترة بعد التنفیذ الداء  : جدول رقم 12
الحركي للتالمیذ 
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24,72; 26%
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13,45; 13%

9,09; 9%
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نوع التغذیة الرجعیة 
في فترة بع التنفیذ  توزیع نتائج التغذیة الرجعیة ( بیداغوجیة األهداف ) ، وهذا : شكل رقم 22



سلوك  تعزیزي خاص بالتغذیة الرجعیة للمعلمین وهذا في 5225، أنه یوجد 12یبین الجدول 
إرسالهم في النشاط الفردي بذلك بعد إنتهاء تنفیذ االداء الحركي للتالمیذ وبإختالف التباین بینهما  ب 

: فتكون هذه الفروق عند ±21.98
أن هناك تفوق طفیف بین أشكال التغذیة الرجعیة و منه نجد أن التغذیة الرجعیة البسیطة نرى

أي في المرحلة اإلنتهاء من االداء %25من باقي االبعاد أي تقریبا بنسبة ) 1/4(، بربع ) -(النافدة 
) - (ذات عاطفة ناقدة الحركي یعطي المربي التحفیز المباشر لرفع أداء التالمیذ ، فتاتي التغذیة الرجعیة 

فلهذا یمكن القول أن التغییر في نوع . من التغذیة الرجعیة المتبقیة %16.36بسبة ) 1/6(مشكلة سدس 
.التغذیة الرجعیة یعطي التنویع من الجانب التحضیري للتالمیذ 

لتدریس  یكون  فتبقى األشكال االخرى  تتراوح  بنسب  ضئیلة ،  فیما بینها و هذا ألن  طبیعة  ا-
.یعطي الضرورة للوصول إلى هدف الحصة 

، یر المعلمین  انه  یتم  فیها  إرسال التغذیات ) اإلنتهاء من األداء ( ففي هذه الفترة من التنفیذ -
وهذا  . المباشرة خاصة  في النشاط  الفردي  فیتم  تحفیزهم  بشكل أخر ، على غرار فترة أثناء التنفیذ 

القیام بالتدریس باألهداف أي أن الوضعیات تكون مختلفة خاصة في المرحلة اإلنتهاء من في مرحلة
.األداء الحركي 

من جهة أخرى یرى أحمد زكي صالح ، أن تقدیر المربي لدوافع التالمیذ ، تكون بشكل مباشر و 
التنفیذ األداء الحركي هو فلمهم في مرحلة اإلنتهاء من) 1(مختصر خاصة عند إنتهاء العمل البیداغوجي 

.التحفیز إلتمام و الغستمرار في المشاركة و المثابرة إلنجاح الحصة  و الوصول إلى الهدف المسطر 

70ص ،1972دار النھضة العربیة مصر ، . أحمد زكي صالح ، األسس النفسیة للتعلیم الثانوي ) 1(



نتائج مقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة في النشاط الفردي وهذا بین فترتي أثناء و  – 3 – 5 – 1
بعد التنفیذ الداء الحركي للتالمیذ . ( بیداغوجیة االهداف ) .

دال: * مستوى الداللة المعنویة 

بسیطة) -(ر .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

16.32
21.24 14.62 104 1580 أثناء

12.52 23.76 104 1292 بعد 

بسیطة(+) ر .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

*

4.55

14.61 14.98 104 1558 أثناء

06.72 12.93 104 703 بعد

(+)ر إعالمیة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

***

26.19

13.30 15.89 104 1653 أثناء

05.84 4.89 104 266 بعد

)- (ر إعالمیة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

0.36
14.66 11.51 104 1197 أثناء

09.99 12.93 104 703 بعد

(+)ر ذات عاطفة  .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

1.17
12.84 11.51 104 1197 أثناء

07.66 15.73 104 855 بعد

(+)ذات عاطفة  ر .ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

***

4.50

11.06 23.75 104 2470 أثناء

6.54 08.74 104 475 بعد

ر توضیحیة. ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س أثناء التنفیذ

***

3.28

16.36 24.12 104 2508 أثناء

06.04 10.83 104 589 بعد

ة ر حیادی. ت
التغذیة

الرجعیة

t ت م ف س فترة التنفیذ

*

15.13

13.15 12.79 104 1330 أثناء

6.36 06.28 104 342 بعد



دال جدا *** 
رتي األداء نتائج مقارنة معدالت التغذیة الرجعیة في النشاط الفردي  ، وهذا بین فت: 13جدول رقم 

) بیداغوجیة االهداف ) . ( أثناء وبعد ( الحركي للتالمیذ 

.أثناء التنفیذ    

.بعد التنفیذ
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نوع التغذیة الرجعیة  

توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة ، في النشاط الفردي ، وھذا بین فترتي التنفیذ األداء  الشكل رقم 23:
الحركي

) أثناء و بعد التنفیذ ( 

أعطت المقارة بین لنسب المؤویة للتغذیات الرجعیة في النشاط الفردي ، ذلك بین فترتي االداء * 
: الحركي للتالمیذ 

دال 24.17= 2انه  یالحظ عن طریق التحلیل  الغحصائي ، بإستعمال  إتبار  بارضون أن كا
هذا ما یجعلنا نقول أن هناك فرق معنوي  في ) α =0.01و α =0.05اللة جدا ، في مستوى الد

إستعمال أنواع التغذیة الرجعیة لتحفیز السلوك   البیداغوجي للتالمیذ ، ذلك الفرق یوجد  في فترة  أثناء 
) 3.16= الجدولي  2كا بمقارنة . ( االداء الحركي و بین فترة بعد الغنتهاء من تنفیذه للتالمیذ 

مقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة في النشاط الفردي ، وهذا في فترتي النفیذ ألداء الحركي -
، مقارن  بین المعدالت  البعاد  التغذیة الرجعیة  ،  وهذا بإستعمال 13یبین الجدول رقم :      للتلمیذ 
ي فترة اثناء التنفیذ و بین فترة بعد التنفیذ أن هناك إختالف معنوي بین أشكال التغذیة الرجعیة فtإختبار 

حیث  هذا و یأكده التحلیل اإلحصائي و یكون كتالي 
لتحفیز سلوك التالمیذ ، (+) هناك فرق معنوي في غستخدام التغذیة الرجعیة  اإلعالمیة الموجوبة - 

= αو α =0.05t =2.201عند مستوى الداللة t =6.99بین ترتي التنفیذ حیث  
0.01t =3.106  و هذا ما یجعلنا نقول أن هناك فرق في تدخل المعلمین في

وهذا اثناء فرة التنفیذ بتسبة كبیرة ، بغرض تحفیز (+) إستعمال  التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموجبة 
.بعد التنفیذ و إنها االداء السلوك البداغوجي للتالمیذ ، ذلك بعكس ما هو مالحظ في فترة 

، یالحظ من خالل اإلختبار أن هناك فرق (+) فالنسبة كذلك للتغذیة الرجعیة ذات عاطفة موجبة - 
، في نفس مستوى t =8.25وكذلك بالنسبة للتغذیة الرجعیة التوضیحیة t =11.82معنوي ، حیث 
.  الداللة السابق 

الجركي ، یكون المعلمین قد قاموا بإرسال التغذیة الرجعیة ، لتحفیز حیث في فترة أثناء التنفیذ
.السلوك البیداغوجي لتالمیذهم 

فتبقى األبعاد االخرى ، یتبین  الفرق  في  إستعمالها ، حیث  ثارة تكون غیر دالة معنویا ، وتارة -
ارین ، أي التنفیذ نرى أن  اإلعالم و أخرى یتبین فرق طفیف جدا فیمكن القول أن في المرحلة القیام بالتم

التوضیح في نفس الوقت یدفع و یحفز التالمیذ على إبداء سلوكهم الحركي بشكل جید وواضح مقارنة 
. بفترة اإلنتهاء من التنفیذ 



نتائج مقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة بین النشاط الفردي وهذا في  فترتي  التنفیذ للتالمیذ – 6 – 1

)الجماعي في النشاط( التنفیذ و أثناء ) في النشاط الفردي (  مقارنة بین فترتي أثناء التنفیذ 1–6–1

دال : * مستوى الداللة المعنویة 

دال جدا *** 

بسیطة) - (ر .ت ابعاد
t ت م ف س فترة

53.31
21.24 14.62 104 1580 )فردي(أثناء
29.57 75.93 26 1770 )جماعي(أثناء

بسیطة(+) ر .ت أبعاد

t ت م ف س فترة

**

71.23

14.61 14.98 104 1558 )فردي(أثناء

29.42 94.76 26 2464 )أثناءجماعي

(+)ر إعالمیة  .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

31.68
13.30 15.89 104 1653 )فردي(أثناء

23.24 62.46 26 1624 )جماعي(أثناء

)- (ر إعالمیة  .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

45.4

2

14.66 11.51 104 1197 أثناءفرد

18.66 53.30 26 1386
جما(أثناء

)عي

(+)ر ذات عاطفة  .ت التغذیة

t ت م ف س فترة 

57.24

12.84 11.51 104 1197 )فردي(أثناء

10.84 53.30 26 1386
أثناء

)جماعي(

(+)ر ذات عاطفة  .ت أبعاد 

t ت م ف س فترة 

78.72

11.06 23.75 104 2470 )فردي(أثناء

12.48 88.85 26 2310
أثناء

)جماعي(

ر توضیحیة. ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

***

98.2

9

16.36 24.12 104 2508 فردي(أثناء

23.39
124.3

8
26 3234

أثناء 

) جماعي(

ر حیادیة . ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

*

75.35

13.15 12.79 104 1330 )فردي(أثناء

15.64 76.84 26 1764
أثناء

)جماعي(



لتنفیذ النشاط الفردي و الجماعي نتائج المقارنة معدالت التغذیات الرجعیة في فترة أثناء ا: 14جدول رقم 

رنة النسب المئویة بین التغذیات الرجعیة للمعلمین ، هذا في فترة أثناء التنفیذ في النشاط مقا* 
یبین التحلیل الغحصائي بإستعمال إختبار بارصون ، أنه یوجد فرق الجماعي وفي النشاط الفردي  

، ذلك اثناء ) اداالبع( معنوي بین النشاط الجماعي و النشاط الفردي ، وهذا في إستخدام التغذیة الرجعیة 
= 2كاα =0.05في مستوى الداللة 18.91= 2فترة التنفیذ االداء الحركي للتالمیذ حیث كا 

ذلك ما نالحظه أكثر لصالح النشاط الجماعي بعكس 18.48= 2كاα =0.01و 14.07
.النشاط األخر 

حفیز  تالمیذهم  أكثر  في النشاط الجماعي ، أثناء وهذا ما یجعلنا نقول ، أن المعلمین یقومون  بت
.تنفیذهم االداء الحركي ، بإستخدام خاصة التغذیات الرجعیة ، مقارنة بالنشاط الفردي 

مقارنة بین  معدالت أبعاد  التغذیة الرجعیة  أثناء  فترة  التنفیذ االداء الحركي ، بین النشاط * 
: 14صل علیها في الجدول رقم الجماعي و النشاط الفردي ، ومح

: یعطي التحلیل الغحصائي ، فرق معنوي بین بعض أشكال التغذیات الرجعیة ، فنذكر 
التغذیة الرجعیة التوضیحیة ، تكون أكثر إستعماالت في النشاط الجماعي ، وهذا في  فترة أثناء -

) .   وى الدالة دال جدا ، في نفس مستt =5.25.  ( األداء للتالمیذ 
حیث یالحظ  فرق معنوي  لصالح النشاط الجماعي ، (+) فتلیها التغذیة الرجعیة البسیطة الموافقة -

) .دال عند نفس مستوى الداللة t =4.67( ، ذلك أنه یكون أكثر غستعماال ، ) في نفس فترة التنفیذ ( 
جعیة األخرى ، بین النشاط الجماعي و الفردي ، ذلك فتختلف الفروق بین إستعماالت التغذیات الر -

، α =0.05تارة كون دالة في مستوى ( وهذه الفروق تكون ضئیلة جدا . أثناء فترة التنفیذ االداء الحركي 
) .α =0.01و تارة أخرى غیر دالة في مستوى الدالة 

ة ذات أشكال إعالمیة موجبة و فلهذا ، نرى أن إختالف التحظیلر بإستعمال التغذیة الرجعی
توضیحیة تطغى في كال المرحلتین سواء أثناء أو بعد التنفیذ الحركي ، ففي نفس السیاق یرى محمد حسن 

عالوي ، أن المربي یقوم بدفع و تحفیز التالمیذ بشكل كبیر من خالل مالحظته لألخطاء و التكرار 
ي كل مرحلة من التعلیم الحركي ، أي التعزیز و فهنا نشیر إلى وجود تحفیزات كثیرة ف..... الخطأ 

في كال فترات التنفیذ إذن یمكن القول أن التحفیز شيء إجابي) . 1......" (التشجیع بشكل كبیر جدا 
. الحركي 

86، ص 1976سعد جالل و محمد حسن عالوي ، مرجع سبق ذكره ، ) 1(



.)                 فردي(أثناء التنفیذ 

).جماعي(بعد التنفیذ
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ذیة الرجعیة  نوع التغ
توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة  ، وهذا في  فترة أثناء  التنفیذ األداء الحركي، بین النشاط  الشكل رقم 24:

الجماعي و الفردي



مقارنة بین فترتي بعد التنفیذ ( في النشاط الفردي ) و ( في النشاط  – 2 – 6 – 1
الجماعي ) .

.   دال : * درجة الداللة المعنویة 
.دال جدا *** 

.عیة في فترة بعد التنفیذ ، وهذا بین النشاط الفردي و الجماعي نتائج مقارنة التغذیة الرج: 15جدول رقم 

بسیطة) -(ر .ت ابعاد

t ت م ف س فترة

1.02
12.52 23.76 26 1292 )فردي(بعد 

11.75 27.46 26 714 )جماعي(بعد

بسیطة(+) ر .ت أبعاد

t ت م ف س فترة

6.25

06.72 19.93 26 703 )فردي( بعد

09.27 29.61 26 770 )جماعي(بعد

(+)ر إعالمیة  .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

6.87
5.84 4.89 26 266 )فردي(بعد

11.63 22.07 26 574 )جماعي(بعد

)- (ر إعالمیة  .ت ابعاد

T ت م ف س فترة 

1.68
09.99 12.93 26 703 فردي(بعد

08.06 18.31 26 476 )جماعي( بعد

(+)ر ذات عاطفة  .ت ابعاد

t ت م ف س فترة

*

2.64

07.66 15.73 26 855 )فردي(بعد

07.02 14.54 26 378 بعد جماعي

(+)ر ذات عاطفة  .ت أبعاد 

t ت م ف س فترة 

13.32
06.54 08.74 26 475 )فردي(بعد

12.17 19.93 26 518 )بعد جماعي

ر توضیحیة. ت ابعاد

T ت م ف س فترة 

18.77

6.08 10.83 26 589 بعد فردي 

10.64 25.85 26 672 بعد جماعي 

ر حیادیة . ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

3.42
6.36 06.28 26 342 )فردي(بعد

06.70 15.05 26 392 )بعد جماعي



.)                                                                                                فردي(بعد التنفیذ 
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نوع التغذیة الرجعیة  



توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة   في  فترة بعد  التنفیذ األداء الحركي، بین النشاط  الشكل رقم 25:

الجماعي و الفردي

د التغذیة الرجعیة للمعلمین  ،  وهذا في  فترتي  التنفیذي  لالداء الحركي مقارنة النسب المئویة البعا
) : بعد التنفیذ في كال النشاطین ( 

إن المقارنة المحصل علیها ، بإستعمال إختبار بارصون ، بین النسب المؤیة للتغذیات الرجعیة في 
صلت هذه المقارنة ، أنه الیوجد إختالف في فترة بعد التنفیذ بین النشاط الجماعي و الناشط الفردي ، تو 

إذن لیس هناك فرق معنوي في فترة بعد  التنفیذ  االداء الحركي في . إستعمال مختلف التغذیات الرجعیة 
= αو α =0.05غیر دال ، عند نفس مستوى الداللة السابق ، 11.08= 2كا ( كال من النشاطین 

0.01. (
: بعد التنفي ، في كال من النشاطین مقارنة معدالت قترة* 

لزیادة تبیان المقارنة ، قمنا بإجراء مقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة في فترة بعد التنفیذ ، بین 
، بغستعمال 15فمن خالل  التحلیل  اإلحصائي  المبین في  الجدول رقم . النشاط الجماعي و الفردي 

یوجد فرق معنوي بین  تطبیق  التغذیات الرجعیة بعد  نهایة  التنفیذ األداء إختبار ستوذنت ، یالحظ أنه ال
: لكن نذكر أنه هناك فروق طفیفة خاصة في . الحركي للتالمیذ ، مهما كانت طبیعة النشاط الممارس 

)α =0.01و α =0.05عند مستوى الداللة t =2.85( التغذیة الرجعیة اإلعالمیة اإلجابیة -
، و التغذیة الرجعیة ذات عاطفة (+) فتبقى االخرى ، منها التغذیة الرجعیة البسیطة الموافقة -

.إلخ …α =0.01و غیر دالة في مستوى α =0.05، تارة تكون دالة في مستوى ) - ( نافذة 
من الناشطین المدرسین من هنا یمكن القول ، ان في فترة إنتهاء األداء الحركي للتالمیذ ، في كال 

لكن توحي البعض منها ألشكال تنظیم . ، لیس هناك إختالف في تطبیق أنواع التغذیة الرجعیة 
.التمارینات المقبلة لتحفیز سلوك التالمیذ أثناء حصصهم التعلیمیة 



نتلئج مقارنة بین فترة أثناء التنفیذ في النشاط الجماعي)، و بعد التنفیذ ( في النشاط الفردي – 3 – 6 -1

دال :  * درجة الداللة المعنویة  
دال جدا *** 

وبعد التنفیذ ) نتائج مقارنة بین التغذیة الرجعیة في فترتي ، أثناء التنفیذ النشاط  الجماعي: 16جدول رقم 
) في النشاط الفردي ( 

بسیطة(+) ر .ت أبعاد

t ت م ف س فترة

**

75.02

29.24 94.76 26 2464 )فردي( أثناء

6.72 12.93 104 703
أثناء

)جماعي(

بسیطة) -(ر .ت ابعاد

t ت م ف س فترة

*

64.01

29.57 75.93 26 1774 )فردي(أثناء

12.52 23.76 104 1292
أثناء 

)جماعي(

(+)ر إعالمیة  .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

**

59.35

23.24 62.46 26 1624 )فردي(أثناء

5.84 4.89 104 266
أثناء 

)جماعي(

)-(ر إعالمیة  .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

*

44.85

18.66 53.30 26 1386 أثناءفردي

09.99 12.93 104 703
أثناء

)جماعي(

(+)ر ذات عاطفة  .ت التغذیة

t ت م ف س فترة 

54.24

10.84 53.30 26 1386 )فردي(أثناء

07.66 15.73 104 855
أثناء

)جماعي(

(+)ر ذات عاطفة  .ت أبعاد 

t ت م ف س فترة 

***

109.73

12.48 88.85 26 2310 )فردي(أثناء

6.54 08.74 104 475
أثناء

)جماعي(

ر توضیحیة. ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

***

117.0

6

23.39
124.3

8
26 3234 فردي(أثناء

6.08 10.83 104 589
أثناء 

) جماعي(

ر حیادیة . ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

***

87.11

15.64 76.84 26 1764 )فردي(أثناء

6.36 06.28 104 342
أثناء

)يجماع(



.)                      النشاط فردي( أثناء التنفیذ 

)جماعيالنشاط (بعد التنفیذ
.
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نوع التغذیة الرجعیة  



توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة  للمعلمین وهذا بین فترتي ، أثناء التنفیذ ( النشاط  الشكل رقم 26:
) النشاط الفردي ( وبعد التنفیذ ) الجماعي

النشاط ( ویة للتغذیات الرجعیة للمعلمین  وهذا في فترتي ، أثناء  التنفیذ ئمقارنة بین النسب الم*
) : النشاط الفردي ( وبعد التنفیذ ) الجماعي 

أعطى التحلیل اإلحصائي ، بإستعمال  إختبار بارصون ، أنه یوجد فرق  معنوي  بین هاتین  
= αدال جدا في نفس مستوى الداللة أي 19.49= 2كا ( داء الحركي للتالمیذ الفترتین من التنفیذ األ

، بصفة أخرى ، یوجد فرق ذو داللة معنویة ، في إرسال مختلف التغذیات  ) α =0.01و 0.05
الرجعیة عند المعلمین ، بین فترتي التنفیذ في كال من النشاطین المدرسین ، أي بالضبط  یرسلون  نسبة 

في فترة أثناء التنفیذ األداء الحركي للتالمیذ في النشاط الجماعي ، على عكس ماهو في فترة بعد  عالیة
. التنفیذ في النشاط الفردي 

، وبعد ) النشاط الجماعي ( مقارنة بین معدالت التغذیة الرجعیة  في نفس  الفترتین  أثناء التنفیذ * 
) : النشاط الفردي( التنفیذ     

، وهذا بإستعمال إختبار ستوذنت 16یبدو أنه من جراء المعطیات المتحصل علیها من الجدول رقم 
: ، أنه یوجد عدة فروق ذات داللة معنویة كبیرة ، ونذكر على سبیل الحصر 

دال t =13.13و t =13.41( وكذلك التوضیحیة (+) في التغذیة الرجعیة ذات عاطفة الموجبة - 
، یعني هذا أنه یوجد إختالف كبیر من حیث تحفیز السلوك البیداغوجي ) نفس مستوى الداللة جدا عند

خاصة التوضیحیة ، و التعزیز ، التشجیع المعبر بالعاطفة ( للتالمیذ بإستعمال أنواع التغذیات الرجعیة 
....). حركي الموجبة ، ذلك إلثارة التالمیذ ، لزیادة في مردودهم من خالل مشاركتهم بنشاطم ال

، وكذلك الموافقة (+) فتأتي التغذیات الرجعیة األخرى ، منها الحیادیة و اإلعالمیة الموجبة - 
= αو α =0.05على الترتیب دال جدا ، في نفس مستوى الداللة t =9 ،t =6.75(+) ( البسیطة 

، خاصة المذكورة في فترة أثناء ، فمن خىل هذا هناك إختالف في إستعمال التغذیات الرجعیة ) 0.01
) .في النشاط الفردي ( بدرجة كبیرة ، على عكس فترة بعد التنفیذ ) في النشاط الجماعي ( التنفیذ 
= αفتبقى الباقیة من التغذیات الرجعیة ، تكون متفاوتة اإلستعمال بین مستوى الداللة تارة ، في - 
0.05.

ستعمال التغذیات الرجعیة في تحفیز السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، یبقى من هذا یمكن أن نقول ، أن إ
إال في فترة أثناء قیام التالمیذ بأداء سلوكهم ، على غرار بعد نهایتهم منها ، فیقوم المعلمون بغرسال 

. التغذیات الرجعیة ، ذات صیغة تحفیزیة ، تعزیزیة و تشجیعیة 



في النشاط ( ، وبعد التنفیذ)في النشاط الفردي ( رتي أثناء التنفیذنتائج مقارنة بین فت–4–6–1
) : الفري 

دال : * درجة الداللة المعنویة 

دال جدا *** 

وبعد ) في النشاط الفردي ( نتائج المقارنة بین التغذیة الرجعیة ، في فترة ، أثناء التنفیذ : 17جدول رقم 

) في النشاط الجماعي  ( التنفیذ 

ر توضیحیة. ت أبعاد

t ت م ف س فترة

15.85
21.24 14.62 104 1580 )جماعي(أثناء

11.75 27.46 26 714 )فردي(أثناء 

ر حیادیة .ت أبعاد

t ت م ف س فترة

20.9
14.61 14.98 104 1558 )اعيجم( أثناء

9.27 29.61 26 770 ) فردي( أثناء

ر   حیادیة .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

*

10.84

13.30 15.89 104 1653 )فردي(أثناء

11.63 22.07 26 574 )جماعي(أثناء 

ر توضیحیة .ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

10.1

4

14.66 11.51 104 1197 أثناءفردي

08.06 18.31 26 476 )جماعي(أثناء

ر  توضیحیة .ت التغذیة

t ت م ف س فترة 

7.04
12.84 11.58 104 1197 )جماعي(أثناء

07.02 14.54 23 378 )فردي(أثناء 

ر  حیادیة .ت أبعاد 

t ت م ف س فترة 

**

5.09

11.06 23.75 104 2470 )عيجما(أثناء

12.17 19.93 26 518 )فردي(أثناء

ر توضیحیة. ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

**

2.30

16.36 24.12 104 2508 )جماعي(أثناء

10.64 25.85 26 672 )فردي(أثناء 

ر حیادیة . ت ابعاد

t ت م ف س فترة 

*

3.75

13.15 12.79 104 1330 )جماعي(أثناء

6.70 15.08 26 392 )فردي(أثناء 



.)                                                                                            فردي(  التنفیذ أثناء 

)جماعي(بعد التنفیذ
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نوع التغذیة الرجعیة  



توزیع أبعاد التغذیة الرجعیة  للمعلمین  في فترتي ، أثناء التنفیذ ( النشاط الفردي) وبعد  الشكل رقم 27:

) النشاط الجماعي ( التنفیذ 

) النشاط الفردي ( مقارنة بین النسب المئویة للتغذیات الرجعیة ، وهذا بین فترتي ، أثناء التنفیذ في* 
) : في النشاط الجماعي ( وبعد التنفیذ 

ال یوجد فرق معنوي .كما ذكرنا آنفا ، وعن طریق التحلیل  اإلحصائي ، بإستعمال إختبار باصون 
، حیث یوجد فرق معنوي فقط في مستوى ) المقارنة السابقة( كبیر ، بعكس ماهو في التحلیل السابق 

15.20= 2، حیث كاα =0.05الداللة 

.α =0.01وینعدم هذا الفرق في مستوى 
. مما یجعلنا القیام بمقارنة بعد ببعد بإستعمال إختبار ستوذنت 

: ین معدالت التغذیة  الرجعیة بین نفس فترتي التنفیذ مقارنة ب* 
، إستعمال كما ذكرنا إختبار ستوذنت ، بعض  17یعطي التحلیل اإلحصائي في الجدول رقم 

في النشاط ( الفروق ذات داللة معنویة ، بین أشكال التغذیة الرجعیة وهذا  بین فترتي ،  أثناء التنفیذ  
: ، ونذكر على سبیل التسلسل ) في النشاط الجماعي ( ذ و بعد التنفی) الفردي 

، أنه یوجد فرق معنوي ، بین هاتین الفترتین من ( +) دائما في التغذیة الرجعیة ذات عاطفة موجبة - 
). α =0.01و α =0.05دال جدا في مستوى t =7.67( التنفیذ في كال من النشاطین 

التغذیة الرجعیة التوضیحیة ، بین هاتین  الفترتین ، في كال  من  هناك فرق معنوي ، كذلك في - 
) .في نفس مستوى الداللة t =5.88( النشاطین 

، عند α =0.01تارة غیر موجودة في مستوى الداللة و . تبقى بعد الفروق المعنویة الضئیلة - 
وتكون دالة هذه ) . -(عالمیة السالبة البسیطة ، و اإل) -(و الناقدة (+) التغذیة الر جعیة الموافقة 
.t =2.35و t =2.08 ،t =1.75: ، على الترتیب α =0.05الفروق في مستوى الداللة 

فیمكن القول ، ان في هذه الفترة المعلمون الیبدون ، سلوك التغذیة الرجعیة التي تحفز بدرجة عالیة 
لكن یعطون غال . بعد التنفیذ في النشاط الجماعي سلوك البیداغوجي لتالمیذهم ، ذلك في فترة 

. على عكس فترة أثناء التنفیذ االداء الحركي في النشاط الفردي . التوضیحات والتوصیات فقط 



النتائج العامة لساوك البیداغوجي للتالمیذ : -2
نیة ،  وهذا بعرض مختلف  من خالل هذه الفقرة ، سنحاةل تأكید أو نفي الفرضیة  الجزئیة  الثا

النتائج المتحصل علیها ، سواء من خالل مقارنة النسب المئویة ، المعدالت و كذلك حساب اإلرتباطات 
. بین أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم و أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمید 

النتائج العامة لسلوك البیداغوجیة للتالمیذ في المقاربة بالكفاءات :  – 1 – 2

، لسلوك البیداغوجي للتالمیذ و هذا في المقاربة 18إن النتائج المحصل علیها في الجدول رقم 
: بالكفاءات یكون كالتالي 

س السلوكات السلبیة اإلنتظار السمع التسیر النشاط 
الحركي

206.1 1911.6 35136 117028.9 13818.9 70310.7 س
100 1.33 24.37 11.80 13.74 48.76 %

155.47 18.38 33.79 16.63 1906 67.61 م
38.61 5.48 09.06 6.26 6.66 11.21 ت
13.75 2.32 03.00 2.50 2.58 3.35 ع

: نظرة عامة لنتائج السلوك البیداغوجیة للتالمیذ في المقاربة بالكفاءات . الجدول رقم 18

1,33; 1%

24,37; 24%

11,8; 12%

13,74; 14%

48,76; 49%

1

2

3

4

5

: توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ في المقاربة بالكفاءات  شكل رقم 28



، نرى أن النتائج المحصل علیها تبین أن التالمیذ من جراء 18من خالل مالحظتنا للجدول رقم 
من طرف المعلمین ) إلخ ...مباشضرة ، بسیطة ، إعالمیة ، توضیحیة ( تلقیهم مجمل التغذیات الرجعیة 

جي ، مع تباین واضح بین مختلف األبعاد المشكلة سلوك بیداغو 144206.1یبدون حوالي أكثر من . 
: ، فیكون توزیع هذه الوظائف ، حسب الترتیب التالي 13.75±بلهذا السلوك 

) 2/ 1( النشاط الحركي ، یشكل تقریبا نصف توقیت الحصة النشاط الجماعي ، أي ما یقارب -
%49و ذلك بنسبة حوالي 

%24.37من توقیت إبداء سلوكاتهم ، أي بحوالي ) ¼( التالمیذ به بربع أما اإلنتظار ، فیعبر-
من جل الوظائف التي یقوم ) 1/5( فبدورها ، وظیفتي التسیر و السمع ، تشكالن لكل منها خمس-

.%11.80و %13.74بها التالمیذ ، أي بنسب متتالیة 
.%1.33یل جدا ، أي بنسبة فتبقى السلوكات السلبیة ، مشكلة جزء ضئ-

فمن هذا ، یمكن أن نقول ، أن من جراء تلقي التالمیذ أنواع التغذیة الرجعیة للمعلمین ، یبذون 
وهذا  في  حصة  النشاط . إستجابة تكون كتحفیز و دوافع على المشاركة أكثر بنشاطهم الحركي 

أثناء حصة التدریس ، یطغى علیها الطابع أن جل األوقات " كما یرى سریر محمد شارف . الجماعي 
فلهذا تكون نتائج المالحظة صحیحة نسبیا ، أي أن النشاط الحركي ) 1..." (النشاط و المشاركة للتالمیذ 

للتالمیذ یكون السلوك الذي یطغى على معظم أدائه أثناء الحصة التعلیمیة خاصة من الجانب الحركة و 
.ى التمارین مقارنة باألشكال األخر 

21ص 1995سریر محمد شارف و أخرون ، التدریس باألھداف و بیداغوجیة التقویم مطبعة االمیر ، معسكر ، الجزائر ، ) 1(



النتائج العامة لسلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة األهداف  – 2 – 2

بسلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة ، خاصة19إن النتائج المتحصل علیها في الجدول رقم 
: االهداف فتكون كمایلي 

س السلوكات 
السلبیة اإلنتظار السمع التسیر النشاط 

الحركي
138384.9 2624.4 59404.5 20822.4 18075.6 37458 س

100 01.90 42.92 15.05 13.06 27.07 %
165.55 27.29 61.79 21.66 18.80 36.01 م
35.88 5.61 8.96 6.26 6.66 8.24 ت
13.32 2.36 2.99 2.50 2.58 2.87 ع

: نظرة عامة لسلوك البیداغوجي للتالمیذ وهذا في بیداغوجیة األهداف جدول رقم 19

27,07; 27%

13,06; 13%

15,05; 15%

42,92; 43%

1,9; 2%

1

2

3

4

5

توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة األهداف  : شكل رقم 29



نفیذ دون إستثناء مرحلة  اإلسترجاع  و التغییر ، وهذا كما ذكره  إن المعطیات التالمیذ في حالة الت
، و التي تعطي نتائج جل السوكات البیداغوجیة للتالمیذ وهذا في 19التي نالحظها من الجدول رقم 

وهذا بتباین .  سلوك أو وظیفة  بیداغوجیة 138384.9النشاط الفردي ، تجعلنا لذكر حوالي أكثر من 
: وذلك بالترتیب التالي . 13.32±بین أنواعها ب

.%43أي بنسبة تتفاوت . من مجمل الحصة ) 2/5( اإلنتظار ، یشكل تقریبا خمسي-
.%27أو أكثر ، بنسبة  ) 4/ 1( فتأتي وظیفة النشاط الحركي ، مشكلة ربع -
15، لكل واحد منها ، أي بنسب ) 1/6( با سدس أما وظیفتي السمع و التسیر ، فتشكالن تقری-

.%13و %
، حیث تبقى في نسبة  ضئیلة من مجمل التوقیت لحصة %2فالسلوكیات السلبیة تشكل تقریبا -

.النشاط الفردي 
فیمكن أن نستخلص ، من هذا العرض ، أن وظیفة الغنتظار تشكل مرتین نسبة النشاط الحركي -
ذ ، أي بمعني آخر  التالمیذ في حصة النشاط الفردي  تطغى علیها طابع اإلنتظار  ال یمكن للتالمی

فلهذا نرى أن في مثل هذا . تفسیره ، بجانب الربط بسلوك البیداغوجي للمعلم ، خاصة التغذیة الرجعیة 
یكونون في النوع من البیداغوجیة األهداف ، في بعض االحیان الحظنا أن التالمیذ في بعض األحیان

. وظعیة اإلنتظار خاصة أثناء تغییر النشاط أو التمرین 
فبرغم من  ان حصة التربیة  البدنیة و الریاضیة  تطفي  علیها  الجانب الحركي ، فیمكن قیاس 

.ماذكرناه على أن إستعمال المقاربة بالكفاءات للورشات یجعل التالمیذ في حالة التنفیذ دون إستثناء  
إتسلع  فترة النشاط  الحركي أثناء الحصص  أن"  Rogiers . x مرحلة اإلسترجاع  والتغییر ،وهذا  كما

ذكره 
البیداغوجیة ، یعطي أهمیة إستغالل المربي  لتحفیز  التالمیذ  إلنجاز مایطلب منهم ، أي مع إجتناب 

.وهذا ما  الحظناه كما ذكرنا ) 1" (اإلنتظار الطویل 

(1) Rogiers . x , une pédagogie de l’intégration : 2em ed , de boek université , brnxelle, 2004,p9



مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا بین المقاربة بالكفاءات و  – 3 -2
بیداغوجیة األهداف

: ، على النتائج التالیة 20لة في الجدول رقم أفرزت المقارنة بین معدالت السلوك البیداغوجي المحص

نتائج مقارنة معدالت السلوك البیداغوجي للتالمیذ بین المقاربة بالكفاءات و بیداغوجیة : 20جدول رقم 
االهداف 

النشاط الحركي االبعاد    

tالنشاط                        ت م ف س

***

10.94

8.24 36.01 104 375.58 بیداغوجیة االھداف

11.21 67.61 104 70310.7 المقاربة بالكفاءات

النشاط الحركي االبعاد    

tالنشاط     ت م ف س

***

7.42

6.81 21.66 104 18075.6 بیداغوجیة االھداف

6.66 19.06 104 19818.9 المقاربة بالكفاءات

النشاط الحركي االبعاد    

tالنشاط                        ت م ف س

14.79
6.26 21.66 104 20822.4 بیداغوجیة االھداف

6.26 16.63 104 17028.9 المقاربة بالكفاءات

النشاط الحركي االبعاد    

tالنشاط                        ت م ف س

*

68.29

8.96 61.79 104 59404.5 بیداغوجیة االھداف

09.06 33.79 104 35136 المقاربة بالكفاءات

النشاط الحركي االبعاد    

tالنشاط  ت م ف س

27.84
5.61 27.29 104 2624.4 بیداغوجیة االھداف

5.41 48.38 104 1911.6 المقاربة بالكفاءات



.لكفاءات                                                                                                  المقاربة با

بیداغوجیة األھداف      
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االبعاد 
توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، بین المقاربة بالكفاءات و بیداغوجیة األهداف : 30شكل رقم 



مقاربة النسب المئویة بین أبعاد السلوكات البیداغوجیة للتالمیذ ، وهذا بین مقاربة بالكفاءات و * 
یة ، بإستعمال  إختبار  بارصون ، أنه یوجد  فرق  بیداغوجیة األهداف  اعطت المعالجة   اإلحصائ

معنوي  بین  إبداء
عند مستوى 14.01= 2التالمیذ لسلوكهم البیداغوجي  ، بین  النشاط الفردي  و الجماعي  ، حیث كا

الداللة
α =0.059.49= 2كاα =0.01فمن هذه  المقارنة.  أي دال 13.28= 2كا

نؤكد اإلختالف الموجود بین و ظائف التي یقوم بها التالمیذ من جراء تلقیهم التغذیة الرجعیة خاصة 
: مقارنة بین معدالت أبعاد السلوكات البیداغوجیة للتالمیذ ، وهذا في النشاط الفردي و الجماعي * 

لهذا قمنا بإجراء إختیار التجانس و قبل قیامنا بالمقارنة ، یجب التأكد من تجانس عبنة التالمیذ ، 
المعبر به 

α =0.01عند  مستوى  الداللة F =1.75( وكانت  العینة  متجانسة   (Fisher .S ) بإختبار  فیشر
س . 

أي لیس  هناك فرق بین العینة في النشاط الجماعي و في النشاط  الفردي )  غیر دال α =0.05و 
ختیار ستوذنت ، في مقارنة معدالت بعد ببعد ، فوجد أنه هناك فروق معنویة فمن هنا ، قمنا وعن طریق إ

: ، وتكون كالتالي 20في الجدول رقم 
دالجدا α =0.01و α =0.05عند مستوى الداللة t =24.20التسیر ، حیث -
فرق ذو  داللة عند نفس مستوى الداللة ، أي أنه یوجد t =17.30النشاط الحركي ، حیث -

. غند نفس مستوى الداللة t =7.39فیأتي السلوك اإلنتظار ، بفرق معنوي ، حیث - .     عالیة كذلك 

t =1.21أما السلوك السلبي ، فلیس هناك فرق بین إبدائه في النشاط الفردي و الجماعین أي -

.عند نفس مستوى الداللة ، مما یدل أنه غیر دال 
من هذا ، نرى أن وظائف ، النشاط الحركي ، اإلنتظار و التسیر یختلف تحفیزها من نشاط آلخر ف

وهذا في المقاربة بالكفاءات ، حیث نرى أن في النشاط الجماعي یكون التحفیز  أكبر ) .حسب الطبیعة( 
. فیمكن القول أنه یتغیر شكل التحفیز بتغیر طبیعة النشاط الممارس. مقارنة  بالفردي 



نتائج العامة لسلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة األهداف أثناء فترتي االداء الحركي  – 4 – 2

 : أثناء التنفیذ – 1 – 4 – 2

، نتائج أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ أثناء تنفیذه لألداء الحركي ، 21یوضح الجدول رقم 
: فیكون كما یلي 

س لسلوكات ا
السلبیة اإلنتظار السمع التسیر النشاط 

الحركي
76267.8 825.3 19867.5 8647.2 16295.4 30632.4 س

100 1.08 26.05 11.33 21.37 40.16 %
226.73 79.36 19.10 83.15 15.67 29.45 م
29.33 5.34 6.56 6.03 6.19 5.21 ت
12.08 2.31 2.56 2.45 2.48 2.28 ع

نظرة حول نتائج أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة األهداف ، وهذا أثناء  : 21 جدول رقم

تنفیذهم لألداء الحركي 
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الحركي



، تبین توزیع وظائف التالمیذ في بیداغوجیة األهداف 21قم إن المعطیات المقدمة في األجدول ر 
: ذلك حسب أهمیة نسب السلوكیات البیداغوجیة ، وتكون كالتالي . وهذا في فترة أثناء التنفیذ 

من المجموع العام في هذه الفترة ، ) 2/5( دائما النشاط الحركي ، حیث یمكن تمثیله تقریبا بخمسي - 
.%40أي بنسبة 

من مجمل توقیت الحصة ، و أثناء التنفیذ التالمیذ األداء ) 1/4( قیأتي اإلنتظار ، مشكال ربع- 
.%26الحركي ، أي  

%21.34، أي بنسبة ) 1/5( فیكون التسییر ، مشكال خمس - 
.فترة فتأتي البقیة متبعثرة ، بنسب و أجزاء ضئلة ، خاصة وظیفة السلوك السلبي في هذه ال- 

فمن هذا ، یمكن القول أنه  یرى  للنشاط الحركي  ، المشاركة األكبر به من  طرف  التالمیذ ، من 
فلهذا یمكن أن نعطي الخالصة التالیة ، أنه كلما كان التالمیذ . جراء تحفیزهم بحل أبعاد التغذیة الرجعیة 

المشاركة و زیادة مردوده ، وهذا یسبب نوع یقوم بنشاط حركي أثناء التنفیذ الحركي تزداد وضعیته نحو 
. من الحیویة أثناء الحصة



بعد التنفیذ :  – 2 – 4 – 2

، نتائج أبعاد السلوك البداغوجي للتالمیذ ، وهذا في فترة بعد التنفیذ األداء 22یوضح الجدول رقم 
: ویكون كما یلي الحركي ودائما خاص ببیداغوجیة األهداف ،

س السلوكات السلبیة اإلنتظار السمع التسیر النشاط 
الحركي

62027.1 1799.1 39447 12175.2 1780.2 6825.6 س
100 2.90 63.60 19.63 2.87 11.00 %

149.69 17.30 37.93 11.71 17.12 65.63 م
28.25 5.98 6.49 5.16 5.16 5.46 ت
11.85 2.44 2.54 2.27 2.27 2.33 ع

: نظرة حول نتائج أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة األهداف وهذا في  جدول  رقم 22
فترة بعد التنفیذ 
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:  توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، في بیداغوجیة االبعاد في فترة بعد تنفیذ األداء  شكل رقم 32
.الحركي 



،  خاصة في فترة بعد  التنفیذ  األداء 22ا من خالل مالحظتنا معطیات الجدول  رقم یتجلى لن
الحركي للتالمیذ ، في النشاط الفردي ، وجود تباین بین أبعاد وظائف التالمیذ خالل هذه الفترة ، ویكون 

: حسب الترتیب التالي 
أي . فردي وفي فترة بعد التنفیذ زمن حصة النشاط ال) 1/2( اإلنتظار ، بشكل أكثر من نصف - 

.%63بنسبة تفوق 
.%20من هذه الفترة في النشاط الفردي ، أي بنسبة ) 1/5( فیأتي السمع ، مشكال خمس - 
.%11من هذه الفترة ، وهذا بنسبة ) 1/6( أما النشاط الحركي ، فیشكل تقریبا سدس - 
.جدا فتبقى الوظائف األخرى بنسب ضئیلة- 

من هذا  یمكن القول ، أنه  في  فترة بعد التنفیذ  ، یكون لسلوك اإلنتظار اإلبداء االكثر إستعماال من 
ذلك أن المعلم یقوم إال بإعادة إرسال جل النصائح المعززة بالتغذیة الرجعیة تخص أداء . طرف التالمیذ 

اع إرشادات و تصحیحات المربي قصد التحفیز أي یقوم باإلنتظار سواء لسم. آخر یقبل أدائه فیما بعد 
.وزیادة العمل 

أنه كلما كان المربي یعطي إرشادات و توجیهات حول موضوع معین یتةجب على "  Lamour . H

فیري 
إذن هو ینتظر  اإلستوعاب ما یحظى به من )  1....." (التالمیذ اإلنتظار خاصة في فترات اإلرستجاع 

.دافعیة للعمل طرف المربي من تحفیز و 

(1) lamour .H , Ibid , 1990 , P73



مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، في بیداغوجیة األهداف وهذا  – 3 – 4 – 2
بین فترة أثناء و بعد التنفیذ : 

النشاط الحركي االبعاد    

tالنشاط                        ت م N س

15.80
5.21 29.45 90 30632.4 أثناء

5.46 65.63 90 6825.6 بعد

التسییر االبعاد   

tالنشاط                        ت م N س

0.23
6.19 15.67 90 16295.4 أثناء

5.16 17.19 90 1780.2 بعد

السمع  االبعاد    

tالنشاط                    ت م N س

204.11
6.03 83.15 90 8647.2 أثناء 

5.16 11.71 90 12175.2 بعد 

اإلنتظار  االبعاد    

tالنشاط                        ت م N س

49.55
6.56 19.10 90 19867.5 أثناء

6.49 37.93 90 39447 بعد

السلوك السلبي  االبعاد    

tالنشاط                        ت م N س

17.73
5.34 79.36 90 825.3 أثناء 

5.98 17.30 90 1799.1 بعد 



: نتائج مقارنة معدالت السلوك البیداغوجي للتالمیذ في بیداغوجیة األهداف وهذا بین  جدول رقم 23
فترتي التنفیذ األداء الحركي

..أثناء التنفیذ

بعد التنفیذ      
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االبعاد 
: توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي بین فترتي التنفیذ ، بیداغوجیة األهداف  شكل رقم 33



: یمكن أن  نقدم المقارنات التالبة على الشكل الجدوال التي سبقت 
دائهم مقارتة بین النسب المؤیة ألبعاد السلوك  البیداغوجي  للتالمیذ ، وهذا بین فترتي التنفیذ أل* 

.الحركي ، في بیداغوجیة األهداف  
تبین المعلجة اإلحصائیة ، بإستعمال  إختبار باصون ،  أنه یوجد إختالف  معنوي  كبیر ، بین إبداء 

وهذا في . أنواع الوظائف السلوكیة للتالمیذ ، بین فترة أثناء تنفیذهم ألداء حركي ، وبعد إنتائهم من ذلك 
α =0.01دال جدا و9.49= 2كاα=0.05في مستوى الداللة 13.99= 2كا (النشاط الفري 

) دال 13.28= 2كا
) : األبعاد ( مقارنة بین معدالت السلوك البیداغوجي * 

، و ذلك بإستعمال إختبار ستوذنت ، أنه 23یبین التحلیل اإلحصائي المتحصل علیه في الجدول رقم 
: معنویة ، نعرضها كالتالي یوجد فروق ذات داللة

= αو α =0.05في مستوى الداللة t =45.92في النشاط الحركي ، هناك فرق معنوي حیث - 
دال جدا ، أي هناك فرق في إبداء التالمیذ بسلوكهم النشاط الحركي بین فترتي التنفیذ ، في النشاط 0.01

الفردي 
. في نفس مستوى الداللة t =19.76نوي كذلك ، حیث أما التسیر ، یالحظ وجود فرق مع- 
.في نفس مستوى الداللة t =15.03فالغنتظار ، لوحظ فیه وجود إختالف معنوي ، حیث - 
و غیر دالة في مستوى α =0.05فتبقى األخرى و الباقیة من الوظائف ، تارة تكون دالة في - 
الداللة

α =0.01 .
كن أن ستخلص أنه یوجد فرق في مشاركة التالمیذ بسلوكهم البیداغوجي ، خاصة من جراء فمن هذا ، یم

تلقیهم التغذیات الرجعیة ، فیكون خاصة في النشاط الحركي عند فترات التنفیذ الحركي سواء كان أثناء أو 
بعد التنفیذ

أي كلما تلقینا إرشادات ، سواء " ، Simonet .P وكما . بة عالیة أثناء األداء االداء ، ویكون لصالح بنس
أشار

......" تصحیح أوزیادة في المعلومات یقوم التلمیذ بتلقاء نفسه في زیادة النشاط الحركي مع تسیر جده 
.إذن هذا ما توصلنا إلیه في هذه المالحظة أثناء الحصص ) 1(

(1) Simonet . P , Ibid , 1990 , P63



نتائج العامة لسلوك البیداغوجي للتالمیذ في القاربة بالكفاءات ، وهذا في فترتي التنفیذ األداء  –5 – 2
الحركي : 

أثناء التنفیذ : – 1 – 5 – 2

، نتائج أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا في فترة أثناء التنفیذ ، 24یوضح الجدول رقم 
: فیكون كما یلي

س السلوكات 
السلبیة اإلنتظار السمع التسیر النشاط 

الحركي
107542.8 363.6 17131.5 6228 17112.6 66707.1 س

108 0.59 15.93 5.79 15.91 62.03 %
227.9 34.96 16.47 95.88 16.45 64.14 م
36.23 5.17 7.02 6.21 6.86 10.97 ت
13.32 2.27 2.64 2.49 2.61 3.31 ع

: نتائج أبعاد السلوك البیداغو جي للتالمیذ ، أثناء التنفیذ األداء الحركي ، في المقاربة  جدول رقم 24
بالكفاءات 
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: توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، أثناء التنفیذ األداء الحركي ، القاربة بالكفاءات  شكل رقم 34



بین أبعاد ، یمكن ذكر الفروق الموجودة24من خالل النتائج المتحصل علیها من الجدول رقم 
في النشاط الجماعي ، و یكون حسب أهمیة ) التنقیذ ( السلوك البیداغوجي في فترة أثناء أداء الحركي 

الترتیب التالي 
.         %62زمن هذه الفترة ، أي بنسبة ) 2/ 1( النشاط الحركي ، یمكن أن یفوق نصف - 

أثناء ( من مجمل زمن هذه الفترة ) 6/ 2( كالن معا سدسي فیأي كال من التسییر و اإلنتظار مش- 
.لكل واحدة منها %16، أي بنسب كالتالي ، تقریبا ) 

.فتبقى بقیة الوظائف ، مشكلة أجزاء ضئیلة جدا - 
ن فمن هذا یمكن ، أن نقول  أن فترة أثناء التنفیذ األداء الحركي ، یقوم  التالمیذ  بأداء  مشاركتهم  م

. أضعاف ) 03( جراء تحفیزهم ، بالنشط الحركي ، و الذي یفوق الوظائف األخرى المذكورة بثالثة 
فنالحظ أنه یوجد تناسب كبیر بین ماهو في التدریس في بیداغوجیة األهداف و في المقاربة 

. بالكفاءات ، لكن بنسبة ضئیلة لصالح هذه األخیرة 



بعد التنفیذ :  – 2 – 5 – 2

، نتائج أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، و هذا في فترة بعد التنفیذ ، في 25یوضح الجدول رقم 
: بیداغوجیة األهداف ، فیكون كما یلي 

س السلوكات 
السلبیة اإلنتظار السمع التسیر النشاط 

الحركي
36663.3 1548 18004.5 10800.9 2706.3 3603.6 س

100 4.22 4911 29.46 7.38 9.83 %
103.25 14.88 17.31 10.39 26.02 34.65 م
30.84 5.97 7.24 7.01 5.36 5.26 ت
1.42 2.44 2.69 2.65 2.31 2.29 ع

: نتائج أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، في فترة بعد التنفیذ األداء الحركي ، في  جدول رقم 25
.داف بیداغوجیة األه
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، یمكن أن نالحظ أنه تختلف أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا 25من النتائج جدول رقم 
: و التي سنعرضها حسب الترتیب التالي . فردي في فترة بعد التنفیذ ألدائهم الحركي ، في النشاط ال

دائما ، في هذه الفترة ، أي بعد التنفیذ ، تمثل وظیفة اإلنتظار ، الجزء األكبر من مجمل زمن -
.%49.11هذه األخیرة ذلك بنسبة ) 1/5( هذه الفترة ، حوالي نصف 

.%29.46بنسبة هذه الفترة ،) 4/ 1( فالسمع ، یمثل أكثر من ربع -
.فتبقى ، الوظائف األخرى ، مشكلة الوحدات منها نسب ضئیلة جدا -

النشاط ( فمن هذا یمكن القول ، أن في هذه الفترة ، الیمكن مشاركة كبیرة بسلوك الحركي للتالمیذ
ة  اإلنتظار ، سواء فیطغي عل فترة بعد إنتهاء التالمیذ من أدائهم الحركي ، وظیف...) التسیر ,  الحركي 

أن بعد األداء نجد أن التالمیذ ینتظرون رأي " ، إلعادة  التنظیم    Simonet .P الشرح ، التسیر من
فتارة یشجع و تارة ......طرف المعلم كذلك یشیر  المربي ، من تقییم وكذلك إعطاء إنطباع  حول االداء 

) .1..." (أخرى ، یزید في المعلومات و توضیحات 
.    إذن هناك فرق في التحفیز في فترات التنفیذ خاصة في المقاربة بالكفاءات 

(1) Simonet .P , Ibid , 1990 , P131



مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا بین فترتي التنفیذ ، في  – 3 – 5 – 2
المقاربة بالكفاءات :

. دال * 
. دال جدا *** 

:  نتائج مقارنة معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي ، بین فترتي التنفیذ المقاربة بالكفاءات جدول رقم 26

ط الحركيالنشا السلوك البیداغوجي

tفترة ت م N س

8.88
10.97 64.14 90 66707.1 أثناء

5.26 34.65 90 36036 بعد

التسییر السلوك البیداغوجي

tفترة ت م N س

3.64
1.86 16.45 90 17772.6 أثناء

5.36 26.02 90 2706.3 بعد

السمع  السلوك البیداغوجي

tةفتر ت م N س

01.74
6.61 95.88 90 6228 أثناء

7.01 10.39 90 10800.9 بعد

اإلنتظار  السلوك البیداغوجي

tالفترة ت م N س

2.15
7.02 16.47 90 17131.5 أثناء

7.24 17.31 90 18004.5 بعد

السلوك السلبي  السلوك  البیداغوجي

tالفترة ت م N س

8.80
5.17 34.96 90 363.6 أثناء 

5.97 14.88 90 1548 بعد 



أثناء التنفیذ 

فیذ بعد التن
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االبعاد 
:توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي بین فترتي التنفیذ االداء الحركي في المقاربة بالكفاءات  شكل رقم 36



مقارنة بین النسب المؤیة ألبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا بین فترتي التنفیذ ألدائهم * 
:الحركي في المقاربة بالكفاءات 

أثبتت المقارنة ، بإستعمال إختبار بارصون ، وجود إختالف بین أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ لقد 
= αو α =0.05في مستوى الداللة 16.26= 2كا ( ، و هذا بین فترتي التنفیذ ألدائهم الحلركي ،

) .دال جدا0.01
: مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي * 

، بإستعمال إختبار ستوذنت اإلختالف 26لتحلیل اإلحصائي الممثل في الجدول رقم أعطى لنا ا
، أي بین فترتي التنفیذ ، في المقاربة بالكفاءات ، فیكون ) بعد ببعد ( الموجود بین السلوك البیداغوجي 

: كالتالي 
= αو α =0.05في مستوى الداللة t =40.58النشاط الحركي ، وجود فرق معنوي ، حیث - 

. أي دال جدا 0.01
في نفس مستوى الداللة السابق أي أنه دال جدا t =15.85التسیر، هناك فرق معنوي كذلك ، حیث - 

.كذلك 
في نفس مستوى الداللة ، أي أنه دال فقط t =4.07السمع ، فرق معنوي بین فترتي التنفیذ ،  حیث - 

.
تظار و السلوك السلبي ، فال یوجد إختالف بین هاتین الفترتین في انا بقیة الوظائف ، منها اإلن- 

αو α =0.05على الترتیب ، أي في مستوى الداللة t =1.87و  t =0.67النشاط الجماعي  حیث 

. غیر دال 0.01= 
بأبعاد  فمن هذا ، نرى كذلك أن في  فترتي التنفیذ ،  دائما وجود  إختالف  من حیث إبداء التالمیذ  

إذن هناك فرق في إبداء مؤشرات السلوك .... سلوكهم البیداغوجي ، خاصة النشاط الحركي ، التسیر 
. البیداغوجي و هذا بغختالف فترة التنفیذ 



مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي ، وهذا بین فترة أثناء التنفیذ ( نشاط  – 4 – 5 – 2
بعد التنفیذ ( النشاط الفردي ) :  الجماعي ) وفترة

.دال * 
.دال جدا***

: نتائج المقارنة معدالت السلوك البیداغوجي ، بین فترة ألثناء التنفیذ ( نشاط الجماعي ) شكل رقم 27
) النشاط الفردي( وبعد التنفیذ 

النشاط الحركي االبعاد    

tالفترة                         ت م N س

***

0.44

10.97 64.14 90 66707.1 أثناء

5.46 65.63 90 6825.6 بعد

التسییر االبعاد   

tالفترة                        ت م N س

***

0.25

6.86 16.45 90 17112.6 أثناء

5.16 17.12 90 1780.2 بعد

السمع  االبعاد    

tالفترة                        ت م N س

*

0.59

6.21 95.88 90 6228 أثناء

5.16 11.71 90 12175.2 بعد

اإلنتظار  االبعاد    

tالفترة                        ت م N س

***

8.06

7.02 16.47 90 17131.5 أثناء

6.49 37.93 90 39447 بعد

السلوك السلبي  االبعاد    

tالفترة                       ت م N س

7.75
5.17 34.96 90 363.6 أثناء 

5.98 17.30 90 1799.1 بعد 



)جماعي( أثناء التنفیذ 

) فردي(بعد التنفیذ 
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االبعاد 
:توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي، بین فترة أثناء التنفیذ  ( النشاطالجماعي ) وفترة بعد  شكل رقم 37

.) التنفیذ النشاط الفردي



النشاط الجماعي ( مقارنة بین النسب المئویة ألبعاد السلوك الیداغوجي وهذا بین فترة أثناء التنفیذ * 
) : النشاط الفردي ( وفترة بعد التنفیذ )  

لمقارنة بین هذه النسب ، سمح لنا بمالحظة فرق معنوي بین هاتین إن إستعمال إختبار بارصون ،
4.03= 2كاα =0.01و 2.57= 2كا( الفترتین من التنفیذ حسب طبیعة النشاط الممارس فیها 

) . دال جدا 
فمن هذه  المقارنة ، یمكن أن نقول بصفة عامة ، أنه یوجد إختالف معنوي ، بین أبعاد السلوك

. البیداغوجي للتالمیذ ، بین فترتي التنفیذ األداء الحركي ، وهذا في النشاط الجماعي و الفردي 
، 27یبین لنا الجدول رقم :  مقارنة معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي ، في نفس فترتي األداء* 

، ذات داللة كبیرة ، التحلیل اإلحصائي بإستعمال إختبار ستوذنت حیث لوحظ وجود عدة فروق معنویة 
: ونذكر 
= αعند نفس مستوى الداللة t =37.46في النشاط الحركي ، هناك فرق معنوي كبیر ، حیث -
0.05

α =0.01دال جدا
في نفس مستوى t =16.90في وظیفة التسیر ، وجود فرق معنوي أقل درجةمن األول حیث -

. الداللة أي دال  جدا كذلك
في نفس مستوى الداللة أي دال t =16.13في اإلنتظارهناك فرق معنوي نفسه كالسابق  حیث - 

عند نفس مستوى t =5.75ضئیل حیث ) فرق( فیبقى بعد السمع حیث یكون معنوي -جدا كذلك     
.  الداللة 
α =0.01دال  وغیرα  =0.05عند مستوى  ) فرق( و أما السلوك  السلبي  فتارة  یكون دال - 

t =2.27حیث قیمته التائیة 

یقوم التالمیذ بإداء نسب عالیة من )  التنفیذ(من هذا یمكن أن نقول أنه دائما في فترة أثناء األداء 
سلوطهم البیداغوجي خاصة النشاط الحركي ، وهذا  في النشاط الجماعي ، فیبقى  یقتصر سلوك 

.من االداء خاصة في النشاط الفردي اإلنتظار عند فترة بعد اإلنتهاء



مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي، بین فترة أثناء التنفیذ ( النشاط الفردي)  – 5 – 5 – 2
وبعد التنفیذ ( النشاط الجماعي ) : 

دال *
دال جدا         *** 

النشاط الفردي ( نتائج مقارنة معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي ، بین فترة أثناء التنفیذ : 28جدول رقم 
) .النشاط الجماعي( وبعد التنفیذ ) 

النشاط الحركي االبعاد    

tالفترة                         ت م N س

***

2.27

5.21 29.45 90 36632.4 أثناء

5.26 34.65 90 36036 بعد

التسییر االبعاد   

tالفترة                        ت م N س

***

4.15

6.19 15.67 90 16295.4 أثناء

5.36 26.02 90 2706.3 بعد

السمع  االبعاد    

tالفترة                        ت م N س

*

29.45

6.03 83.15 90 8647.2 أثناء

7.01 10.39 90 10800.9 بعد

اإلنتظار  االبعاد    

tالفترة                        ت م N س

0.70

6.56 19.10 90 19867.5 أثناء

7.24 17.31 90 18004.15 بعد

السلوك السلبي  االبعاد    

tالفترة          ت م N س

31.23
5.34 79.36 90 825.3 أثناء 

5.97 14.88 90 1548 بعد 



)                                                                              فردي( أثناء التنفیذ 

.) جماعي ( بعد التنفیذ 

40,12; 41%

21,34; 21%

11,32; 11%

26,14; 26%

1,08; 1%

1

2

3

4

5

9,83; 10%

7,38; 7%

29,46; 29%

49,11; 50%

4,22; 4%

1

2

3

4

5

وبعد ) النشاط الفردي ( أبعاد السلوك البیداغوجي ، وهذا بین فترة أثناء التنفیذ توزیع : 38شكل رقم 
) .النشاط الجماعي ( التنفیذ 



( مقارنة بین النسب المئویة ألبعاد السلوك البیداغوجي  للتالمیذ ،  وهذا بین فترة أثناء التنفیذ * 
)  النشاط الفردي  

) : النشاط الجماعي( وبعد التنفیذ 
سمح لنا التحلیل اإلحصائي ، باستعمال إختبار بارصون ، وجود فرق  معنوي ضئیل  عند أبعاد 

عند مستوى 4.26= 2السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا في الفترتي التنفیذ المذكورتین ، حیث كا
.، أي دال α =0.01و α =0.05الداللة 

یمكن القول أنه یوجد فرق معنوي صغیر خاصة عند مستةى الداللة  فعن طریق ، هذه المقارنة ، 
α =0.01فیمكن القول إذن ، أنه من المحتمل وجود فروق بین 4.03= 2كا ،

األبعاد  
، فیمكن 4.03= 2، فیمكن القول إذن ، أنه من المحتمل وجود فروق بین األبعاد  كا4.03= 2كا

أنه من المحتمل وجود فروق بین األبعاد                                                   القول إذن ،

:                        مقارنة بین المعدالت األبعاد السلوك البیداغوجي في نفس فترتي التنفیذ * 
ال إختبار ستوذنت وجود فروق معنویة ، ، وهذا باستعم28یبین التحلیل اإلحصائي في الجدول رقم 

: لیست كالسابقة ، فتقتصر على 
عند t =62.6النشاط الحركي ، حیث یوجد فرق معنوي دائما كبیر ، إذ أن القیمة الثانیة -

.، أي دال جدا α =0.01و α =0.05مستوى الداللة 
عند نفس مستویات t =17.44حیث على مسنوى التسییر ، كذلك وجود فرق معنوي كبیر ،- 

.الداللة السابقة 
.      فتبقى األبعاد األخرى ، لیست لها إختالفات ذات داللة معنویة ، بین فترتي التنفیذ المذكورة - 

فمن هذا ، نستطیع القول ، أنه دائما في فترة أثناء التنفیذ یكون التالمیذ في وظیفة إبائهم 
.إذن فمهما كانت طبیعة النشاط . الحركي و التسیر ، وهذا خاصة في النشاط الفردي بالنشاط 



مقارنة بین معدالت فترة أثناء التنفیذ  ، بین النشاط الفردي و الجماعي :  – 6 – 5 – 2

دال* 
دال جدا***

: نتائج  مقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي في فترة أثناءالتنفید ، بین النشاط   جدول رقم 29
.الفردي و الجماعي 

النشاط الحركي االبعاد    

tالفترة                         ت م N س

***

82.59

5.21 29.45 90 36632.4 )فردي( أثناء 

10.97 64.14 90 66707.1 )جماعي( أثناء 

التسییر االبعاد   

tالفترة                        ت م N س

1.56
6.19 15.67 90 16295.4 )فردي( أثناء 

6.86 16.45 90 17112.6 )جماعي( أثناء 

السمع  االبعاد    

tترة                       الف ت م N س

5.19
6.03 83.15 90 8647.2 )فردي( أثناء 

6.21 95.88 90 6228 )جماعي( أثناء 

اإلنتظار  االبعاد    

tالفترة                        ت م N س

1.02
6.56 19.10 90 19867.5 )فردي( أثناء

7.02 16.47 90 17131.5 )جماعي( ناء أث

السلوك السلبي  االبعاد    

tالفترة                       ت م N س

19.13
5.34 79.36 90 825.3 ) فردي( أثناء

5.17 34.96 90 363.6 )جماعي( أثناء 



) فردي ( أثناء التنفیذ 

)                                 الجماعي(أثناء التنفیذ 

40,12; 41%

21,34; 21%

11,32; 11%

26,14; 26%

1,08; 1%

1

2

3

4

5

62,03; 62%15,91; 16%

5,79; 6%

15,93; 16%
0,34; 0%

1

2

3

4

5

األبعاد  
: توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي ، في  فترة أثناء  التنفیذ ، بین النشاط الفردي و الجماعي  شكل رقم 39

.



ي فترة أثناء التنفیذ ، بین المقاربة بین النسب المؤیة ألبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا ف* 
: النشاط الفردي و النشاط الجماعي 

أوضح التحلیل اإلحصائي بإستعمال إختبار بارصون ، أن تم وجود فرق معنوي بین نسب أبعاد 
فكانت قیمة . السلوك البیداغوجي ، وهذا في فترة أثناء التنفیذ ، وذلك بین النشاط  الفردي و الجماعي 

.، یكون دال α =0.01أیأنه دال جدا ، وعند α =0.05عند مستوى الداللة 4.19= 2كا
:  المقارنة بین معدالت أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، في الفترة أثناء التنفیذ * 

، خاصة  بإستعمال إختبار ستوذنت ، أنه الیوجد 29بین لنا  التحلیل اإلحصائي في الجدول رقم  
معنویة كبیرة ، إال في النشاط الحركي ، حیث وجد فرق معنوي كبیر بین النشاطین المدرسین ، فروق 

α =0.01و α =0.05عند مستوى الداللة t =23.19وهذا في فترة أثناء التنفیذ لألداء الحركي ، أي 

.فیكون دال جدا 
ط  الفردي  أم الجماعي ، خاصة  في فبقیة األبعاد لم نجد فیها اإلختالف بین تطبیقها في النشا

فترة أثناء التنفیذ األداء الحركي 



مقارنة بین معدالت فترة بعد التنفیذ ، بین النشاط  الفردي و الجماعي :  – 7 – 5 – 2

دال * 
دال جدا ***

: نتائج  أبعاد السلوك البیداغوجي، في فترة بعد التنفید ، بین النشاط  الفردي و الجماعي  جدول رقم 30
.

النشاط الحركي االبعاد    

tالفترة                         ت م N س

*

13.18

5.46 65.63 90 6825.6 )فردي( بعد  

5.26 34.65 90 36036 )جماعي( بعد  

التسییر االبعاد   

tالفترة                        ت م N س

3.90
5.16 17.12 90 1780.2 )فردي( بعد  

5.36 26.02 90 2706.3 )جماعي( بعد  

السمع  االبعاد    

tالفترة       ت م N س

0.58
5.16 11.71 90 12175.2 )فردي( بعد  

7.01 10.39 90 10800.9 )جماعي( بعد  

اإلنتظار  االبعاد    

tالفترة                        ت م N س

8.05
6.49 37.93 90 39447 )فردي( بعد 

7.24 17.31 90 18004.5 )يجماع( بعد  

السلوك السلبي  االبعاد    

tالفترة                       ت م N س

0.98
5.98 17.30 90 1799.1 ) فردي( بعد 

5.97 14.88 90 1548 )جماعي( بعد 



) فردي ( بعد  التنفیذ 

)     الجماعي ( بعد التنفیذ 

11; 11%

2,87; 3%

19,63; 20%

63,6; 63%

2,9; 3%

1

2

3

4

5

9,83; 10%

7,38; 7%

29,46; 29%

49,11; 50%

4,22; 4%

1

2

3

4

5

: توزیع أبعاد السلوك البیداغوجي ، في  فترة أثناء  التنفیذ ، بین النشاط الفردي و الجماعي  شكل رقم 40
.



مقارنة بین النسب المئویة ألبعاد السلوك البیداغوجي لتالمیذ ، وهذا في فترة بعد التنفید ، بین * 
: النشاط الفردي و النشاط الجماعي 

یوجد فرق معنوي ، بین أبعاد سمح لنا التحلیل اإلحصائي ، بإستعمال إختبار بارصون ، أنه ال 
السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا في فترة بعد التنفیذ الدائهم الحركي ، ذلك بین النشاط الفردي و 

.الجماعي 
αوα  =0.05عند مستوى الداللة 2.31= 2حیث كانت القیمة المحسوبة أقل من الجدولیة ، كا 

) .ق معنوي لیس هناك فر ( ، أي غیر دال 0.01= 
نستطیع القول من جراء مالحظتنا : مقارنة بین  معدالت  أبعاد السلوك البیداغوجي في نفس فترة * 

، ذلك عن طریق إختبار ستوذنت أنه تم وجود فروق ضئیلة بین أبعاد السلوك البیداغوجي 30لجدول رقم 
: و نذكر 
أي α =0.01و α =0.05عند مستوى الداللة t =15.5اإلنتظار ، وجود فرق معنوي  حیث -

. أنه دال جدا 
عند نفس مستوى الداللة أي أنه t =6.25كذلك ، وجود فرق معنوي عند النشاط الحركي حیث - 
.دال 

فتبقى األبعاد األخرى أنها غیر متباینة في هذه الفترة أي بعد التنفیذ األداء الحركي ، بین النشاط - 
.و الجماعي الفردي

من هذا یمكن القول أنه في فترة بعد اإلنتهاء من األداء  الحركي التالمیذ  یولون  سلوك اإلنتظار 
) األداء الحركي ( بالدرجة األولى ، كما شسرحنا هذا من قبل راجع لوظائف المعلم من تغییر التمارینات 

...تنظیم و كذلك إعادة شرح 



عالقة بین التغذیات الرجعیة للمعلم ومختلف السلوكات البیداغوجیة للتالمیذ . – 3

حسب المقاربة  – 1 – 3
في المقاربة بالكفاءات – 1 – 1 – 3

:، وتكون كالتالي 31إن النتائج المحصل علیها ، ممثلة في الجدول رقم 

ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
بسیطة

 )-  (

ر . ت 
بسیطة
  (+)

التغذیة الرجعیة
السلوكات

البیداغوجیة 
للتالمیذ

*
0.863 0.167

-
0.201 0.617

-
0.161

*
0.812

*-
0.78

*
0.911 النشاط الحركي

0.15
*

0.751
-

0.317
*

0.816 0.314
*

0.914
*-

0.891 0.313 التسییر

*
0.991

-
0.201 0.257 0.491 0.284

*
0.869 0.292 0.451 السمع

-
0.531

-
0.628

-
0.529

-
0.317

*-
0.825

-
0.504 0.202 0.311 اإلنتظار

*-
0.913

-
0.274

-
0.203

-
0.593

-
0.312

*-
0.866 0.384

*
0.813 سلوكات سلبیة

نتائج اإلرتباط بین أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ : 31جدول رقم 
وهذا في القاربة بالكفاءات 

، نالحظ أنه یوجد عدة إرتباطات معنویة بین أبعاد السلوك التغذیة 31أثناء مالحظتنا للجدول رقم 
. داغوجي للتالمیذ وهذا في النشاط الجماعي الرجعیة للمعلم ، و األبعاد الخاصة بسلوك البی

: منها إجابیة و نذكرها كالتاي ) 09(فنتائج هذه اإلرتباطات تبین أنه یوجد تسعة * 

هناك إرتباط إجابي كبیر بین التغذیة الرجعیة التوضیحیة مع وظیفتي السمع و النشاط الحركي ، -
، أي إرتباط  0.863= و ر 0.991= ى الترتیب ر حیث یكون معامل اإلرتباط كل واحد منها عل

.معنوي كبیر 



في مستوى اإلرتباط بین التغذیة  الرجعیة  الموافقة البسیطة مع النشاط الحركي حیث یتجلى هذا -
.أي إرتباط معنوي كبیر0.813= و ر 0.911= مع السلوك السلبي للتالمیذ ، أي ر 

بین التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموجبة ، مع السلوك التسیر ،السمع و وجود إرتباط إجابي كبیر- 
. 0.812= و ر 0.869= ر 0.914= النشاط الحركي حیث یكون معامل اإلرتباط على التسلسل ر 

یالحظ كذلك وجود إرتباط إجابي ، بین التغذیة الرجعیة ذات عاطفة  إجابیة و السلوك التسیري - 
.أي إرتباط دال جدا و موجب 0.816= ر للتالمیذ حیث

وأخیرا وجود إرتباط بین التغذیة الرجعیة الحیادیة للمعلم مع التسیر عند التالمیذ ، فیتخلى هذا - 
.0.751= اإلرتباط اإلجابي بمعاملة حیث ر 

: ونذكر منها ) 05( كذلك لوحظ إرتباطات سلبیة ، حیث كان عددها خمسة * 
= التغذیة الرجعیة التوضیحیة  و السلوك السلبي  ، حیث هناك إرتباط سلبي  بمعامل ر بین- 

أي كذلك زاد المعلم في توضیح االداء و زیادة الشروحات ، إنخفضت السلوك الغیر المرغوب فیه 0.913
حیث كان و كان التالمیذ یشاركون في نفس الموضوع كذلك الشأن بالنسبة للتغذیة الرجعیة اإلعالمیة ،

.0.866= المعامل الغرتباط مع السلوك السلبي ر 
وجود  إرتباط  سلبي بین  التغذیة  الرجعیة  الناقدة  البسیطة مع  التسیر ، حیث  كان معامل  - 

اإلرتباط
.إلخ ...اي كلما یتلقى التالمیذ نقد بسیط یمتنعوا على تنظیم المساعدة 0.891-= ر 

- = ود إرتباط سلبي بین التغذیة الرجعیة اإلعالمیة السلبیة مع اإلنتظار ، حیث ر فیما یخص وج- 
. أي كلما كان التقویم سلبي باإلعالم على األخطاء المرتكبیة ، ینقص التالمیذ من اإلنتظار0.825

. فیكون تحفیزهم للمشاركة و العمل 
عیة  الناقدة البسیطة مع النشاط ، حیث  فیما یخص  العالقة  السلبیة ، بین  التغذیة  الرج-

معاملها  یكون
فإن كلما كانت عدم الموافقة على األداء بشكل مباشر ، نقص مشاركة و تحفیز التالمیذ 0.780-= ر

.إلبداء نشاطهم الحركي 
ة مع لهذا یمكن القول أن العالقة الخطیة ، لكل من التغذیة الرجعیة ذات الصبغة اإلعالمیة الموجب

التوضیحیة ، تطفي على النشاط الحركي التسیر ، إذن في المقاربة بالكفاءات یرى ، أنه البد من إستعمال 
.أشكال التحفیز ، و الدافعیة لتحسین األداء 



في بیداغوجیة األهداف : – 2 – 1 – 3
: ، وتكون كالتالي 32إن النتائج المحصل علیها ، ممثلة في الجدول رقم 

ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
بسیطة

 )-  (

ر . ت 
بسیطة
  (+)

التغذیة الرجعیة

السلوكات
البیداغوجیة 

للتالمیذ
*

0.851 0.361
-

0.273
*

0.766 0.311
*

0.811
-

0.464
*

0.381 الحركيالنشاط

0.661 0.27
-

0.191 0.57
-

0.203
*

0.751
-

0.491 0.162 التسییر

*
0.763

-
0.31

-
0.276 0.591

*
0.761

*
0.838

-
0.276 0.221 السمع

-
0.383

-
0.36

-
0.311

-
0.261

-
0.156 0.276

-
0.661

-
0.511 اإلنتظار

*-
0.851

-
0.466

-
0.381

*-
0.811

 * -
0.751

*-
0.773 0.466 0.570 سلوكات سلبیة

نتائج اإلرتباطات بین أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع  أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ : 32جدول رقم 
.، وهذا في النشاط الفردي 

التغذیة ، یتجلى لنا وجود عدة إرتباطات بین أبعاد السلوك 32عند مالحظتنا لمعطیات الجدول رقم 
.الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوكات البیداغوجیة للتالمیذ و هذا في بیداغوجیة األهذاف 

) : 07( فهناك إرتباطات إجابیة بین هاتین المتغیرین ، و نذكر منها األكثر بیان و عددها سبعة * 
فیمكن هذا اإلرتباط في وجود إرتباط إجابي بین التغذیة الرجعیة التوضیحیة مع النشاط الحركي ، - 

أي كلما المعلم یزید توضیح و إعالم على األداء المقدم ، یزید التلمیذ مننشاطه 0.851= معامله حیث ر
0.851. الحركي 

مع أنه 0.763= كذلك یتبین لنا فیي التغذیة الرجعیة التوضیحیة دائما مع وظیفة السمع ، أي ر - 
.ضیحات و النصائح یزید التالمیذ من إنتباههم و سمعهم لها كلما زاد المعلم في تقدیم التو 

وجود إرتباطات إجابیة بین التغذیة  الرجعیة اإلعالمیة الموجبة  ، مع  كل  من السمع النشاط - 
یكون على ) الرظائف المذكورة للتالمیذ ( الحركي و التسیر حیث كل معامل إرتباط لكل واحد منها 

لتاليالتسلسل و النحو ا
هذا ما یجعلنا  نقول  أنه كلما زاد  المعلم في 0.751= و ر 0.811= ،  ر 0.833= ر 

اإلعالم و تقییم االداء بتعزیزات إعالمیة كلما كان التالمیذ یركزون و یسمعون أكثر مع زیادة في نشاطهم 



لعملیة التعلیمیة أي ترتفع الحركي بالمشاركة الفعالة و كذلك یقومون بمساعدة و الغنضباط في سیر ا
.درجة الدافعیة و التحفیز للعمل أكثر 

یالحظ وجود كذلك إرتباطا  إجابي بین التغذیة  الرجعیة ذات عاطفة موجبة  مع النشاط  الحركي -
حیث 

دة ، ذلك یجعلنا نقول أن تشجیع  المعلم لتالمیذه  یزید فیهم روح المشاركة و التحفیز لزیا0.766=  ر 
.من نشاطهم الحركي 

= و أخیرا و جود إرتباط إجابي بین التغذیة الرجعیة إعالمیة ناقدة مع وظیفة السمع حیث ر -
أي ترتفع درجة تحفیز السلوك السمعي عند التالمیذ كلما أظهر المعلم في تقییم األخطاء التي یقع 0.761

.موافق اإلخطارات المقدمة و التي الیجب الوقوع فیها فیها التالمیذ فینشر فیهم التركیز إلعادة األداء 
فیما یخص الغرتبطات السلبیة ، یمكن أن نعدها على أنها موجودة بصفة یمكن أن تكون إجابیة *

) : 04(للمعلم و التالمیذ فنذكر أنها أربعة 
= ك السلبي أي ر حیث یوجد إرتباط سلبي بین السلوك التغذیة الرجعیة التوضیحیة مع السلو - 

ذلك یجعلنا نقول أنه كلما تلقى التالمیذ النصائح وزیادة التعزیز كلما كانوا أكثر جدیة في العمل و 0.851
. المشاركة 

كذلك الشأن بالنسبة للتغذیات الرجعیة ، كاإلعالمیة اإلجابیة السلبیة وكذلك ذات عاطفة موجبة - 
= ات الغیر المرغوب فیها أي معامل إرتباطهم یكون في الترتیب ر حیث یكون اإلرتباط السلبي مع السلوك

 -0.733

.أي نفس ما قلناه سابقا 0.701- = و ر 0.773- = ر 0.733-= ر 
إذن یمكن القول ، أنه كلما زادت الغنتقادات سواء كانت إجابیة أم  سلبیة على شكل إعالم أو 

ة  وجود  تنسیق بین  أشكال التحفیز و أداء  التالمیذ أثناء  توضیح فیكون اإلرتباط  قوي إلى درج
الحصة  كما یذكر دراسات 

.أین یمكن تتابع بین التحفیز بإستعمال النصح و زیادة المعلومات حتى یزیداد النشاط ) 1. ( Knapp.B

(1) Knpp . B , Ibid , 1971 , P 37



–حسب فترتي التنفیذ األداء الحر كي :  2 – 3
في المقاربة بالكفاءات  – 1 – 2 – 3

أثناء التنفیذ :  – 1 – 1 – 2 – 3

ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
بسیطة

 )-  (

ر . ت 
بسیطة
  (+)

التغذیة الرجعیة

السلوكات
ة البیداغوجی
للتالمیذ

*
0.781

-
0.563 0.306 0.481

*
0.67

*
0.871 0.371

*
0.811 النشاط الحركي

0.57
 * -

0.78
-

0.861
*

0.800
-

0.584
*

0.77
-

0.273 0.471 التسییر

*
0.781

*-
0.77 0.251 0.481

*-
0.783

*-
0.78

-
0.58 0.36 السمع

*-
0.756

-
0.467

-
0.162 0.583 0.416 0.711

-
0.481

-
0.560 اإلنتظار

*-
0.911

-
0.581 0.386 0.551

-
0.66

*-
0.813 0.47

 * -
0.851 سلوكات سلبیة

نتائج اإلرتباطات بین أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ : 33جدول رقم 
.المقاربة بالكفاءات و هذا في فترة أثناء التنفیذ ، في 

، تبین و جود إرتباطات عدیدة بین 33إن المعطیات الخاصة باإلرتباطات الممثلة في الجدول رقم 
التغذیة الرجعیة للمعلمین مع السلوك الیداغوجي للتالمیذ، و هذا في فترة أثناء التنفیذ األداء الحركي في 

:                     إرتباطات إجابیة ، نذكرها كما یلي )07(یبدو أنه یوجد سبعة -النشاط الجماعي 

یالحظ  إرتباط  إجابي  بین  التغذیة الرجعیة  اإلعالمیة  الموجبة  مع  النشاط الحركي للتالمیذ -
، حیث

میذ  لزیادة  الممارسة و مما یجعلنا نقول أن  التعزیز الغعالمي و زیادة  الشرح  یدفع التال0.871= ر 
األداء نشاطهم الحركي و هذا خاصة أثناء تنفیذهم لألداء أو المهارة  المطلوبة  كما یالحظ  اإلرتباط  
اإلجابي دائما بین التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموجبة مع السلوك التسیري فهناك نفس ما ورد فیما قبل 

0.770= حیث ر 



إلجابي الموجود بین التغذیة الرجعیة التوضیحیة مع كل من النشاط الحركي فیما یخص الغرتباط ا- 
، أي كلما زاد المعلم 0.781= و ر 0.781= و مع السمع حیث یكون معامل اإلرتباط على الترتیب ر 

یولون أهمیة كبیرة ( في توضیح األداء كلما زادت دافعیة النشاط الحركي و كدى زاد اإلنتباه و التركیز 
) .نصائح و التعزیز أي بالسمع لل

كذلك بالنسبة للتغذیة الرجعیة ذات عاطفة  موجبة مع  التسیر ، حیث  یكون هذا اإلرتباط -
…أي بالتشجیع یزید التالمیذفي التنظیم و المساعدة فیما بینهم 0.800= رب  اإلجابي معبر عنه 

مشكلة الدافع القوي  لتحفیز  السلوك البیداغوجي  فتأتي بعض  الغرتباطات الغجابیة األخرى ،- 
.للتالمیذ بدرجات متفاوتة االهمیة 

وهذا ما جعلنا نقول أن فترة أثناء التنفیذ األداء الحركي ، تكون درجة تحفیز السلوك البیدلغوجي 
ماك التالمیذ في للتالمیذ باإلستعانة بوظائف التشجیع ، النصح و كذلك التعزیزات مرافقة سیر و إنه

.الممارسة و األداء 
: أما ، ماهو یالحظ في اإلرتباطات السلبیة فهنا نعطي أهمها * 

-= حیث هناك إرتباط سلبي دائما بین التغذیة الرجعیة التوضیحیة مع السلوك السلبي أي  ر -
0.911

ه الفترة ، یجعل المعلم بنصائحه هذا ما یدل على أن في هذ0.756-= وكذلك مع اإلنتظار أي ر 
تحفیزا و دافعا قویا للتالمیذ على التخلي من السلوكات الغیر المرغوب فیها ، وكذلك ینقصون من مدة 

. اإلنتظار 
دور التحفیزي في جعل ) سواء  إجابیة  أم سلبیة ( كذلك تلعب التغذیة الرجعیة  الغعالمیة  - 

لكل واحدة منها أي هناك 0.813- = ذلك یبین بالمعامل اإلرتباط ر إنخفاض في السلوك السلبي حتى ك
.إرتباط سلبي بینهم 

فهنا یجب الغشارة للدور التي تلعب فیه التغذیات الرجعیة على  اشكال  اإلعالم ، التوضیح ، و 
ركي و ینقصون من حتى ذات عاطفة في دافعیة السلوك البیداغوجي للتالمیذأثناء فترة تنفیذهم ألدائهم الح

.سلوكهم السلبي و اإلنتظار ذلك بتحفیزهم على المشاركة بجدیة و نشاط 



بعد التنفیذ :  – 2 – 1 – 2 – 3

ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
بسیطة

 )-  (

ر . ت 
ةبسیط
  (+)

التغذیة الرجعیة

السلوكات
البیداغوجیة 

للتالمیذ
*

0.750
-

0.361
-

0.164
-

0.263 0.311 0.67
-

0.152 0.283 النشاط الحركي

*
0.894 0.461

*
0.751 0.654

*
0.761

*
0.853 0.651

*
0.751 التسییر

*
0.811 0.561 0.463 0.591 0.669

*
0.751 0.453 0.561 السمع

0.461
-

0.162
-

0.251
-

0.262 0.662 0.761 0.651
*

0.761 اإلنتظار

*-
0.763 0.251

-
0.169

-
0.271

-
0.661

*-
0.753

-
0.591

-
0.262 سلوكات سلبیة

وجي للتالمیذ نتائج الغرتباطات بین أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوك البیدلغ: 34جدول رقم 
و هذا في فترة بعد التنفیذ ، في المقاربة بالكفاءات 

، عدة إرتباطات بین التغذیة الرجعیة مع النشاط الحركي للتالمیذ هذا ما 34تبین نتائج الجدول رقم 
و هذا في ) سلبیة( أو عكسیة ) موجبة ( یجعلنا نقوم بفرز هذه الغرتباطات ، على شكل عالقة طردیة 

. رة بعد التنفیذ في النشاط الجماعي فت
هناك إرتباطات إجابیة أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع السلوك البیداغوجي للتالمیذ حیث یمكن * 

: حصرها حسب أهمیتها 
وجود إرتباط موجب بین التغذیة الرجعیة التوضیحیة مع كل من التسیر ، السمع و النشاط الحركي - 

أي  في  0.750= و ر 0.811= ، ر 0.894= امل إرتباطها  على الترتیب  ر حیث یكون مع
فترة بعد إنتهاء التالمیذ من أدائهم الحركي ، یكون تنظیمهم و سیر العملیة حتى التركیز و المشاركة 

( لتنفیذ بالنشاط الحركي یزید من جراء تلقیهم لنصائح و إرشادات معلمهم ، أي بما تمیزه هذه الفترة من ا
...) .حیث یمكن الغعادة أو التعلم أداء جدید 

كذلك بالنسبة لإلرتباط اإلجابي بین التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموافقة مع السلوك البیداغوجي من -
= إلى ر 0.853= تسیر ، السمع و حتى اإلنتظار حیث  معامل الغرتباط  یكون  یتراوح بین ر 

. فیز باإلعالم أكثر في هذه الفترة ذلك ما یجعل التالمیذ ینتظرون أكثر أي یكون التح0.751



. فتبقى الغرتباطات الغجابیة األخرى منحصرة بدرجات متفاوتة االهمیة - 

: هناك كذلك إرتباطات سلبیة و التي یمكن أن نوردها كمایلي * 
یة الموجبة و التوضیحیة مع السلوكات وجود إرتباط سلبي بین نوعي التغذیة الرجعیة اإلعالم- 

ذلك ما یجعلنا نقول أن كلما كانت النصائح موردة و 0.763-= و ر 0.753-= السلبیة حیث ر 
المعلومات مبثة بصفة إجابیة ، كلما كان التالمیذ ینقصون من سلوكهم الغیر المرغوب فتزید دافعیتهم 

.نحو المشاركة والعمل 
القول أنفترة بعد اإلنتهاء من التنفیذ یجب إرسال الغخطارات ، باإلشلرة و اإلعالم فمن هذا یمكن 

قصد جعل التالمیذ یعملون بجدیة ذلك بزیادة التركیز ، اإلنتباه و كذلك القضاء أو تقلیص اإلنتظار 
...إلعادة المطول وكذلك تحفیزهم لبدل سلوك التسییر من مساعدة فیما بینهم و إحترام أدوار الغنجاز و ا

على ان كل  عالقة  تحفیز و النشاط الحركي ، یتزامن مع بلوغ " وهنا كما أشار نزار  الطلب 
إذن كما نذكر من قبل یجب إعطاء المعلومات ) 1..." (الغرتباط مع االشكال التحفیز التعزیز و التشجیع 

. عند اإلنتهاء من االداء 

. 96، ص 1993ب وكمال الویس ، مرجع سبق ذكره ، نزار الطال) 1(



في بیداغوجیة األھداف  – 2 – 2 – 3

أثناء التنفیذ :  1 – 2 – 2 – 3

ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
بسیطة

 )-  (

ر . ت 
بسیطة

)  (+

التغذیة الرجعیة

السلوكات
البیداغوجیة 

للتالمیذ
*

0.759 0.281
-

0.169 0.462
-

0.163
*

0.911
-

0.463
*

0.811 النشاط الحركي

*
0.866 0.566

-
0.153 0.262 0.669

*
0.810

-
0.74 0.463 التسییر

0.569
-

0.253
-

0.469
-

0.251 0.569 0.666 0.263
*

0.761 السمع

 * -
0.769

-
0.169

-
0.569

-
0.466

-
0.469

 * -
0.766

-
0.448

-
0.263 اإلنتظار

*-
0.911 0.563

-
0.349

-
0.669

-
0.569

*-
0.867

-
0.569

*-
0.769 سلوكات سلبیة

نتائج اإلرتباطات بین األبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوك البیداغوجي  : جدول رقم 35
.للتالمیذ ، و هذا في فترة أثناء التنفیذ ، في بیداغوجیة االهداف 

، الغرتباط القائم بین أبعاد التغذیة  الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوك 35یوضح الجدول رقم 
.البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا في فترة أثناء التنفیذ من النشاط الفردي 

: اطات إجابیة بین األبعاد و التي نعرضها كالتالي هناك إرتب* 
فیما یخص التغذیة الرجعیة الغعالمیة الموجبة ، حیث ترتبط إجابیا مع كل من النشاط الحركي و -

أي كلما كان المعلم بغذي التالمیذ 0.810= و ر 0.911= التسیر و كل معامل مرتب على شكل ر 
كلما زادت درجة التحفیز و الدافعیة نحو المشاركة بالنشاط الحركي و بمعلومات إجابیة حول أدائهم

. التسیري و هذا في فترة أثناء التنفیذ
وجود إرتباط إجابي ،  بین التغذیة الرجعیة  التوضیحیة مع  كل  من التسیر ، النشاط الحركي -

.علیق نولیه لهذا اإلرتباط حیث نفس الت0.759= و ر 0.866= حیث كل معامل إرتباطهم یكون ر 
كذلك فیما یخص التغذیة الرجعیة الموافقة  البسیطة  أنها على إرتباط  بین النشاط الحركي و -

السمع حیث



، فبهذا یكون التقییم  المباشر الموافق  یبعث على  زیادة  النشاط  الحركي 0.761= و ر 0.811= ر 
) .لما یقوله المعلم السمع( وكذلك التركیز و اإلنتباه 

من النشاط الفردي ، برز كذلك االهمیة في إرسال أشكال التغذیة ) أثناء التنفیذ ( ففي هذه الفترة - 
الرجعیة التوضیحیة ، اإلعالمیة و كذلك التشجیعیة التي بدورها تزید في درجة و شدة التحفیز نحو 

.المشاركة 
و التعلیم الحركي الجید 

إرتباطات سلبیة ، بین االبعاد التغذیة الرجعیة و أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، في هناك * 
: نفس الفترة من النشاط المذكور ، وتكون كالتالي 

وجود إرتباط سلبي بین كل من التغذیات الرجعیة ، التوضیحیة ، اإلعالمیة الموجبة و البسیطة -
0.867= و ر 0.911= للتالمیذ ، حیث معامل اإلرتباط یترواح بین ر الموافقة ، مع السلوكات السلبیة

مما یدل على أنه كلما أعطى المعلم  اإلعالم  و التوضیح  اإلجابي على  االداء  التالمیذ ، كلما زاد 
.التركیز في العمل المطلوب و ترك السلوكات الغیر المرغوب فیها 

تغذیة الرجعیة ، التوضیحیة و اإلعالمیة الموجبة ، مع اإلنتظار وجود كذلك إرتباط سلبي ، بین ال- 
، حیث 

فبتالي ، یكون إلرشادات و نصائح  حتى  الغالم على . على الترتیب 0.766-= و ر 0.761-= ر 
.األداء اإلجابي ، یقلص مدة اإلنتظار في هذه الفترة من التنفیذ 

تغذیات رجعیة ذات قیمة ، توضیحیة ن إعالمیة و تشجیعیة فمن هذا ، وجب الضرورة إلحراز عدة ، 
حیث تزید من نسبة النشاط  الحركي  . قصد رفع المشاركة الحركیة  و القضاء على السلوكات  السلبیة 

وكذلك  یقوم التلمیذ بتسیر جهده و كذلك قدراته مع وضع سلوك السمع بصفة جیدة إلستقبال أشكال 
. التعزیزالتحفیز وكذلك التشجیع و 



بعد التنفیذ : – 2 – 2 – 2 – 3

ر. ت 
توضیحیة

ر. ت 
حیادیة

ر. ت 
عاطفة  

 )-(

ر. ت 
عاطفة  
( + )

ر. ت 
اعالمیة

 )-(

ر. ت 
اعالمیة
( + )

ر. ت
بسیطة

 )-  (

ر . ت 
بسیطة
  (+)

التغذیة الرجعیة

السلوكات
البیداغوجیة 

للتالمیذ

0.281 0.251 0.28 0.469 0.469 0.766 0.249 0.251 النشاط الحركي

0.911 0.469 0.769 0.563 0.851 0.869 0.761 0.669 التسییر

0.769 0.869 0.469 0.769 0.767 0.769 0.761 0.481 السمع

0.341 0.341 0.569 0.469 -
0.469 0.869 0.64 0.869 اإلنتظار

0.768 0.941 0.564 0.469 -
0.569 0.769 0.463 0.869 سلوكات سلبیة

: نتائج اإلرتباطات بین أبعاد التغذیة الرجعیة للمعلم مع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ  جدول رقم 36
.، وهذا في فترة بعد التنفیذ ، في بیدلغوجیة األهداف 

، یمكن إبراز عدة إرتباطات بین االبعاد التغذیة الرجعیة 36من خالل مالحظتنا للجدول رقم 
.للمعلم مع أبعاد السلوك البیداغوجي للتالمیذ ، وهذا في فترة بعد التنفیذ في بیداغوجیة االهداف 

: هماك إرتباطات إجابیة عدیدة ، نذكر منها األهم * 
لغعالمیة  الغجابیة و السلبیة ، وكذلك وجود إرتباط إجابي بیت التغذیات الرجعیة التوضیحیة ، ا-

= و ر 0.911= الناقدة البسیطة ، مع سلوك التسیري للتالمیذ ، حیث معامل اإلرتباط یتراوح بین ر 
أي في  هذه الفترة من األداء ، تزید في تحفیز التالمیذ للمساعدة و اإلنجاز حتى یقوم بتسیر 0.869

.قیهم اإلخطارات و كذلك الغرشادات و النصائح من جراء تل) التالمیذ ( الحصص بینهم 
نفس اإلرتباط اإلجابي بین  هذه التغذیات  الرجعیة  المذكورة ، زیادة على التغذیة  الرجعیة ذات - 

= إلى ر 0.769= عاطفة موجبة مع السلوك السمعي للتالمیذ ، حیث معامل الغرتباط یترواح بین ر 
0.769
إلجابي بین التغذیات الرجعیة الغعالمیة اإلجابیة و الموافقة  البسیطة و هذا مع أما الغرتباط ا- 

بعد الغنتهاء من ( الغنتظار عند التالمیذ یكون حتما ضروري ، كذلك ألن جراء  ممیزات هذه الفترة  
ها لكل واحد من0.869= یمكن حصول زمن اإلنتظار لغعادة الشرح أو تغیر أداء أخر حیث ر )  االداء 

.
: هناك إرتباطات سلبیة بین هذه المتغیرتین في نفس الفترة من التنفیذ للنشاط الفردي - 



فیوجد إرتباط سلبي بین كل من التغذیات الرجعیة الموافقة البسیطة ، اإلعالمیة  الموجبة و - 
-= إلى ر 0.769- = النضحیة مع السلوك السلبي للتالمیذ  حیث معامل  الغرتباط  یتراوح بین ر 

فهذا  كما ذكر وعلقنا علیه سابقا بما یجعل التقلیص من السلوك السلبي من جراء اإلرشادات و 0.768
.النصائح حتى  التقییم المباشر للتالمیذ 



:عرض و تحلیل نتائج اإلستبیان - ثانیا
م الباحث بعد تطبیق هذا اإلستبیان على عینة األساتذة سعیا لتحقیق األهداف المسطرة في هذه الدراسة قا
و بعد التفریغ في الجداول التي سنتناولها فیما یلي 

:عرض و تحلیل نتائج المحور األول - 1
.استعمال أشكال التغذیة الرجعیة الذي یطغى أثناء الحصة لدى المربیین 

النعمالعباراترقم العبارة
%ت%ت

7113.440908.03اعطاء التقییم المباشر على االعالم حول النشاط فقطأفضل 02
5610.602421.42اعطي وجهة حیادیة ازاء النشاط التالمیذ05
6812.871210.71أفضل اعطاء تقییم سلبي حوت انجاز التالمیذ09
7514.200504.46أرغب توضیح اخطاء التالمیذ ألدائهم الحركي 14
أشجع التالمیذ ایجابیا و أعطیهم معلومات حول النشاط 16

المقدم
7313.820706.25

6913.061109.82أقوم بتعزیز و تشجیع التالمیذ بصفة مباشرة فقط18
7514.200504.46اعالم التالمیذ بزیادة األداء المنجز ضروریاً 25
ألهداف مقارنة  أرغب في تشجیع التالمیذ أكثر في بیداغوجیة ا30

بالمقاربة بالكفاءات 
7107.763934.82

%112100%528100المجموع

یمثل تكرارات و النسب المئویة لمحور اشكال التغذیة الرجعیة للمربي أثناء حصة التربیة 37جدول رقم 
البدنیة و الریاضیة

الداللة DLدرجة الحریةαمستوى الداللةالجدولي²كالمحسوب²كاالختبار
دال جداً ²19.1714.670.0507ك

مقارنة بین أبعاد التغذیة الرجعیة و بین اجابات األساتذة یمثل38جدول رقم 
من خالل مالحظتنا للجدول أعاله نالحظ أن التعدیة الرجعیة ذات صبغة إعالمیة موحیة أكثر استعماال في 

بالنسبة للتغذیة الرجعیة ذات صبغة توضیح و تفسیر كما ھو الحال14.20الحصص التعلیمیة بنسبة  

14.20المعلومات حول أداء التالمیذ بنسبة 

و ادا اعتبرنا أن ھاتھ األنواع من التغدیھ تلعب دور كبیر في تحفیز التالمیذ حول النشاط الحركي فیمكن 

و ذات 13.44المباشرة بنسبة القول اإلشكال األخرى تأتى تقریبا متساویة فیما بینھا كالتعدیة االیجابیة 

و لمعرفة والتأكد من وجود فرق فى تحفیز التالمیذ .صبغة تفسیریة ألھم انجازات التالمیذ أتناء الحصص

.كما ھو موجود في الجدول أعاله)ك(باألشكال التعدیة الرجعیة للمربى قمنا بحساب المقارنة باستخدام 



و درجة الحریة 0.05في مستوى الداللة 14.67ى الجد ول) ك(اكبر من 19.17المحسوب تساوى )ك(

أد ھناك فرق معنوي كبیر مما یمكن أن نقول أن ھناك فرق في استعمال أشكال التغذیة الرجعیة أثناء .7

حصص التربیة البدنیة و الریاضیة و ھنا في سبیل التحفیز و دفع التالمیذ نحو االنحیاز و األداء 

و . رجعیة ذات صبغة إعالمیة و توضیحیةو ھدا لصالح التغذیة ال.الحركي

یمكن القول أن نتائج المحور األول جاءت موافقة لبعض نتائج الدراسات األخرى كما ھو الحال لدراسة 

عفاف عبد الكریم أن نتائج إخطار التالمیذ تكون أكثر باالستعانة بإشكال اإلعالم و زیادة شرح أداء 

1التالمیذ

1



:لمحور الثاني عرض و تحلیل نتائج ا2
.استعمال أشكال التغذیة الرجعیة بین بیداغوجیة األهداف و المقاربة بالكفاءات

معرفة أهم أشكال التغذیة الرجعیة التي یستعملها المربي سواء في بیداغوجیة األهداف أو : الغرض 
.المقاربة بالكفاءات 

النعمالعباراترقم العبارة
%ت%ت

7817.290201.34لتصحیح التالمیذ مقارنة بالماربة بالكفاءات أتدخل كثیرًا 01
أشجع التالمیذ في انجاز األداء الحركي كثیرا بالبیداغوجیة 07

باألهداف 
5913.082114.09

أفضل أن أتدخل في التعزیز كثیرًا في المقاربة بالكفاءات 11
مقارنة ببیداغوجیة األهداف 

7917.510100.67

6113.521912.75استعمل االعالن عن األخطاء مقارنة بالتدریس بالكفاءات 12
6013.302013.42أفضل التعزیز المباشر بالمقاربة بالكفاءات عن االعالم 20
7316.180704.69أفضل استعمال التقییم التوضیحات في المقاربة بالكفاءات 23
ت على البیداغوجیة أصحح أكثر في المقاربة بالكفاءا27

باألهداف
7215.960805.36

أرغب في تشجیع التالمیذ أكثر في البیداغوجیة باألهداف 30
مقارنة بالمقاربة بالكفاءات

0901.997147.65

%149100%451100المجموع

یة األهداف و یمثل تكرارات و النسب المئویة لمحور اشكال التغذیة الرجعیة بین بیداغوج39جدول رقم 
المقاربة بالكفاءات 

الداللة DLدرجة الحریةαمستوى الداللةالجدولي²كالمحسوب²كاالختبار
دال ²16.3314.670.0507ك

)األهداف و الكفاءات ( مقارنة بین أبعاد التغذیة الرجعیة و بین المقاربة المستعملة یمثل40جدول رقم 
أن نسبة استعمال إشكال التغذیة الرجعیة دلك بالتدریس ببیداغوجیة األهداف تكشف نتائج الجدول أعاله 

اتناء التدریس 17.51و المقارنة بالكفاءات أن التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموحیة اكتر استعماال بنسبة 
خاصة باستعمال47.65بالمقارنة بالكفاءات و مقارنة بالتدریس بالبیداغوجیة األهداف و التي كانت 

.التغدیة الرجعیة الموجیة المباشرة



فهناك تقریبا تساوى فى إشكال التغذیة الرجعیة للمربى لكن لصالح التدریس بالكفاءات حیث یزید المربى 
بابراز اشكال التوضیح و اعطاء التقسیم المباشر كما هو الحال فى التغدیة الرجعیة التوضیحیة بنسبة 

لمربى فى حالة التدریس بالكفاءات كلما زادت تدخالته للتصحیح و فیمكن القول انه كلما كان ا16.18
الموجود فى الجدول اعاله یمكن ان ) ك(و من خالل المقارنة باستعمال اختبار .التشجیع البیداغوجى 

:نقول ان 
ا ذا.7و درجة الحریة 0.05لة فى مستوى الدال14.67الجدولي ²كاكبر من 16.33المحسوب ²ك

ا ذف فى ابعاد التغدیة الرجعیة و هان هناك فرق معنوى مما یجعلنا نقول ان هناك اختالیمكن القول 
باختالف نوع المقارنة المستعملة سواء المقاربة بالكفاءات او بیداغوجیة االهداف و هدا كما هو موضح 

رجعیة خاصة تلك یة الذتمثل النسب الكبیرة الشكال التغفى الجدول اعاله لصالح المقاربة بالكفاءات التى
یة الرجعیة خاصة تلك التى االعالمیة و التوضیحیة لدفع سلوك ذتمثل النسب الكبیرة الشكال التغالتى

التالمید نحو المشاركة و االنجازوهنا یمكنا ان نشیر ان هده النتائج توافق مع نتائج دراسة كمال عبد 
تدخل البیداغوجى للمربى فى تحفیزحیث ان هناك فرق فى اعطاء اشكال ال) 2003(الحمید زیتون 

.1التدریسذلك الختالف أنواع بیداغوجیة التالمید نحو ادائهم البیداغوجي

81، ص2003كمال عبد الحمید زیتون ، مرجع سبق ذكره ، 1



:عرض و تحلیل نتائج المحور الثالث 3
.دافعیة اشكال التغذیة الرجعیة بالنسبة للسلوك التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 

)أي أهم أنواع السلوكات (فة أهم أشكال التي تدفع و تحفز سلوك التالمیذ معر : الغرض 
النعمالعباراترقم العبارة

%ت%ت
7617.750401.88یزید التالمیذ من النشاط الحركي عند سماع الشرح 04
6014.012009.43یزید التالمیذ من النشاط الحركي عند ابالغهم باخطائهم 08
3107.244923.11یستعد التالمیذ كثیرا عند سماع التقییم الفردي حول النشاط10
5111.912913.67هناك استعداد للسمع عند التشجیع للتالمیذ ایجابیا 19
یتحفز التالمیذ عند تقییمهم ایجابیًا و اعالمهم خاصة في 21

تسییر الجهد 
4109.753918.39

ماع مالحظات حول انجازهم بشكل یرغب التالمیذ في س22
مباشر 

4911.443114.62

4009.344018.86یرتفع االنجاز مرة عند سماع تقییم ایجابي و زیادة الشرح 28
8018.690000تتضح دافعیة التالمیذ عند سماع تقییم ایجابي مقارنة بالسلبي 31

%212100%428100المجموع
رارات و نسب مئویة لدافعیة التغذیة الرجعیة بالنسبة لسلوك التالمیذ أثنلء حصة یمثل تك41جدول رقم

التربیة البدنیة و الریاضیة 

الداللة DLدرجة الحریةαمستوى الداللةالجدولي²كالمحسوب²كاالختبار
دال ²16.3314.670.0507ك

ة لتحفیز سلوكات التالمیذمقارنة بین أبعاد التغذیة الرجعییمثل42جدول رقم 

التالمیذالرجعیة دلك لتحریك و دفع سلوك التغذیةبأشكالاالستعانة أنأعالهنالحظ من خالل الجدول 
للتالمیذرجعیة مباشرة موجبة تغذیةإعطاءنالحظ أنالحصص وجدت مختلفة جدا حیث یمكن أثناء

الرجعیة التغذیةثم تلیها تقییمیهو نتائج أدائهمأهلزیادة سلوك السمع و هدا قصد معرفة 18.69بنسبة 
و زیادته الحركيسلوك النشاط إلبداعالتالمیذلتحفیز 17.75موجبة بنسبة إعالمیةصبغة ذات

.نحو بلوغ ما هو مطلوب منهاألداءللمشاركة و 
أرائهإعطاءجیع و الكبرى لمعرفة نتائج تدخل المربى للتشاألهمیةیولون التالمیذأنحیث یمكن القول 

ذاتالرجعیة التغذیةإلشكالاالستجابة فيو توضیح خاصة الموجبة فهناك فرق كبیر إعالمعال شكل 



التواليكانت بنسب عال التيصبغة شرح و توضیح و تعزیز مقارنة بالمباشرة السالبة و الحیادیة و 
.بالمائة 0.00و01.88

السلوك إبداءفيحیث یمكن وجود فرق ) 2004(ة روجرز مقارنة نتائج دراسإلزامیةفكانت هناك 
.1عند استقبالهم جل المعلومات و التقییم الموجب من طرف المربىللتالمیذالبیداغوجى 

إلبداءالتالمیذالرجعیة للمربى في تحفیز التغذیةأشكالن یمكن القول انه هناك فرق و اختالف بین ذا
. السمع و التسییرإلىحركيسلوكاته البیداغوجیة من نشاط 

:عرض و تحلیل نتائج المحور الرابع 4
أشكال التغذیة الرجعیة و درجة دافعیتها بین طبیعة النشاط و فترات التنفیذ األداء الحركي للتالمیذ أثناء 

.حصة التربیة البدنیة و الریاضیة 
یذ سواء في النشاط الجماعي و الفردي ، و معرفة الشكل من التغذیة الرجعیة التي تحفز التالم: الغرض 

كذلك أثناء فترات التنفیذ األداء الحركي 

و فترات الرجعیة سواء في طبیعة النشاطیمثل تكرارات و نسب مئویة ألبعاد التغذیة 43جدول رقم 
التنفیذ األداء الحركي

1
Rogiers ,x, ibid, 2004, p102

النعمالعباراترقم العبارة
%ت%ت

مه ایجابیا في النشاط الجماعي مقارنة یتحفز التلمیذ عن اعال03
بالفردي 

7014.461006.84

یزید التالمیذ من نشاطهم عند سماع تقییم توضیعي في 06
النشاط الفردي مقارنة بالجماعي 

5010.333020.54

عندما أقوم بسلوك حیلدي ینتظر التالمیذ كثیرا لالستمرار 13
خاصة في النشاط الجماعي 

3206.614832.87

یزید النشاط الحركي عند التالمیذ عند سماع االعالم حول 15
األخطاء الخاصة أثناء التنفیذ الحركي

7816.110201.36

تنقص األخطاء عند سماع التقییم التوضیحي أثناء التنفیذ 17
مقارنة بعده

7114.660906.16

6513.421510.27أفضل التصحیح أثناء التنفیذ الحركي مقارنة بعده24
6112.601913.01یدفع التقییم المباشر للتالمیذ نحو زیادة النشاط الحركي 26
5711.722315.75یتحفز التالمیذ عند التقییم بعد انتهاء التنفیذ الحركي32

%146100%484100المجموع



الداللة DLدرجة الحریةαمستوى الداللةالجدولي²كالمحسوب²كاالختبار
دال جداً ²18.2614.670.0507ك

مقارنة بین أبعاد التغذیة الرجعیة و درجة دافعیتها بین طبیعة النشاط و فترات التنفیذ یمثل44جدول رقم 
.األداء الحركي 

نالحظ من خالل النتائج الموجودة في الجدول اعاله ، أن استخدام اشكال التغذیة الرجعیة لدفع التلمیذ 
أثناء الحصص یكون مختلف ، و هذا باختالف طبیعة النشاط الممارس ، حیث نرى أن التغذیة الرجعیة 

ثم تلیها التوضیحیة و هذا لصالح النشاط الجماعي %14.46االعالمیة الموجبة أكثر استعماًال بنسبة 
.%10.33مقارنة بالفردي و التي كانت عبارة عن تغذیات رجعیة مباشرة بنسیة

القول أنه یوجد هدا االختالف في االشكال باختالف كذلك فترات التنفیذ ، حیث یولي المربون و یمكن
األهمیة لفترة تنفیذ االنجاز الحركي للتالمیذ لبعث أشكال التغذیة الرجعیة خاصة تلك االعالمیة الموجبة 

ه الفترة یطغى علیها اذًا البد ذكر أن الفرق یكون مقارنة بنهایة األداء حیث أن هذ%16.11بنسبة 
.%11.77الجانب التوضیحي بنسبة 

ال بد من المربي أن ینتظر قلیًال النتهاء التالمیذ "Lamour.H (1990(فالبد االشارة الى دراسة المور 
43"من التنفیذ الحركي لبعث و تحفیزهم بادائهم و اعطاء توضیحات و شروحات حول نشاطهم المنجز 

ختالف واضح في االستعانة بالتغذیة الرجعیة للمربي لدفع و تحفیز التالمیذ نحو فیمكن القول أن هناك ا
سواء ( المشاركة و االنجاز ، و هذا االختالف یكون مصحوب باختالف النشاط الریاضي الممارس 

أثناء و بعد تنفیذ النشاط الریاضي ( و كذلك باختالف فترات التنفیذ األداء الحركي ) جماعي أو فردي 
)طلوب الم

43



الفصل السادس



مناقشة نتائج البحثالفصل السادس 
:تمهید

، و التحلیل و )المیداني(بعد التطرق للجانب النظري للبحث، و كذلك التزامنا بتحلیل نتائج الجانب التطبیقي 
دف إلى معرفة أشكال التغذیة الرجعیة للمربي و كذلك إعطاء بعض االستنتاجات لدراستنا الحالیة و التي كانت ته

ومن جهة أخرى تفسیر نتائج الشبكة . عالقتها بدرجة دافعیة التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة
المالحظة و كذلك االستبیان في الفصل السابق و هذا بعض اإلطالع على استجابة المدربین أثناء قیامهم بمهام 

بالمقاربة بالكفاءات أو ببیداغوجیة األهداف، و كذلك إجابتهم على أسئلة االستبیان، هذا یجعلنا نقول التدریس سواء
أن التحقق من الفروض المطروحة في المدخل العام للبحث، یكون بمقارنة نتائج البحث مع الدراسات المرتبطة و 

.                                        كذلك أقوال الباحثین
:التحقق من فروض البحث-1
:مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضیة العامة. 1- 1

إن مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل العام و الذي یهدف إلى معرفة األشكال التغذیة الرجعیة للمربي و 
عالقتها بدرجة دافعیة التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة، حیث الوصول لتحقق من الفرضیة العامة و 
التي كانت تعص االختالف بین أشكال التغذیة الرجعیة من حیث عالقتها بدرجة دافعیة السلوك البیداغوجي 

.                         للتالمیذ
ائج الدراسة من خالل الوصول إلى تفریغ كل من شبكة المالحظة و كذلك أسئلة االستبیان و علیه أعطت نت

و هذا باالستعانة باإلحصاء الوصفي كاالعتماد على النسب المئویة التي تحصلت علیها كل أشكال التغذیة الرجعیة 
أن أفراد عینة البحث أعطوا أن 2، و باالعتماد بدقة المقارنة بحساب ك)ب(للمربي كما هو موجود في الجدول رقم 

باستعمال ) أشكالها(و بأكثر دقة بمقارنة معدالت التغذیة الرجعیة . االختالف موجود في إبداء نوع التغذیة الرجعیة
تاء ستودنت كما هو موجود في جمیع جداول المقارنة بهذا المقیاس، كانت أبعاد التغذیة الرجعیة بشكل متباین في 

:                                                                  سواء في االستبیان أو في ظهورها في شبكة المالحظة و كانت كالتاليأغلبیة اإلجابات
.                         التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموجیة- 
.  التغذیة الرجعیة التوضیحیة- 
.                            یةالتغذیة الرجعیة المباشرة الموج- 

.ثم تأتي األشكال المتبقیة مرتبة بفارق ضئیل جدا
.M(بیرون. دراسة مالحالكما یمكن اإلشارة، إلى أن دراستنا الحالیة تؤید ما توصل إلیه الباحثین، كما هو

Piéron(1983 بصفة تلقائیة في دفع و تحفیز التي أشارت أن تغییر المربي في أشكال التغذیة الرجعیة، یأتي
.التالمیذ نحو االنجاز

، و G.Carlier1991)(كارلي . و في نفس السیاق یرى الباحث أن دراستنا هذه تؤید ما توصل إلیه ج
التي وجدت أن اختالف في إرسال التغذیة الرجعیة على شكل تدخالت بیداغوجیة لتصحیح و التعزیز االنجاز، یمر 

.النوع المناسب و خاصة ذات إعالمیة،و توضیح و زیادة في الدفع بصفة موجیةعبر اختیار



و سیكون لهذه األشكال من التغذیة الرجعیة األثر االیجابي لمعرفتها و كذلك التمعن في وظیفتها البیداغوجیة 
یجابي فعالیتها في تطویر و النفسیة للتالمیذ، حیث تعطیها الرغبة في العمل و االنجاز و المشاركة و الشئ اال

.مردود المربي في إحداث أشكال التغییر االیجابي للتالمیذ سواء في سلوكهم العام و سلوكهم البیداغوجي الخاص
:مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضیة الجزئیة األولى. 2- 1

ة المالحظة، و كذلك نتائج ان مناقشة نتائج البحث و المتعلقة بما هو موضوع في الجداول الخاصة بشبك
الموجودة في الجداول الخاصة باالستبیان، نرى أنه باإلضافة إلى وجود اختالف في أشكال التغذیة الرجعیة للمربي 

أي سواء باالستعانة ( في عالقتها بدرجة دافعیة التالمیذ و هذا باختالف المقاربة المستعملة أو التي تصف التدریس 
).أو ببیداغوجیة األهدافبالمقاربة بالكفاءات 

لقد أشارت نتائج الدراسة، أنه یوجد اختالف كبیر بین ما هو في التدریس بالمقاربة بالكفاءات و ما هو في 
و جدول ... جدول رقم(التدریس باالستعانة ببیداغوجیة األهداف حیث نعطي بعض األمثلة في الجداول الدراسة 

).أو تاء ستودنت2سواء ب ك(ائج النسب المئویة أو بالمقارنة باألبعاد اإلحصائیة ، سواء بالمقارنة بنت... )رقم
حیث توصلنا إلى وجود اختالف في أشكال التغذیة الرجعیة في عالقتها بدرجة دافعیة التالمیذ سواء كلتا 

:المقاربتین فكانت أكثر في المقاربة بالكفاءات و كانت على الشكل التالي
.یة الرجعیة اإلعالمیة الموجیةالتغذ- 
.التغذیة الرجعیة الموجیة المباشرة- 
. التغذیة الرجعیة اإلعالمیة الموجیة- 

.ثم بعض من التباین في البقیة
و قد وجدنا بعض االختالف في نتائج دراشتنا و نتائج بعض الدراسات كما هو الحال في دراسة أحمد عبد 

فع االنجاز عند استوعاب أشكال التعزیز أن التلمیذ ال یعتمد على إظهار كفاءاته عند استقبال الخالق في دراسته دوا
....كما هو الحال في دراسته. االنتقادات و كذلك التصحیح المباشر من طرف المربي

، حیث أعطى 1993و آخرون Driouche)(و من جهة أخرى هناك توافق بین دراستنا و دراسة دریوش 
، حیث تختلف في عالقتها في دفع و )التغذیة الرجعیة( االختالف في سرد كل من أشكال التصحیح و التعزیز 

تحفیز التالمیذ نحو زیادة العمل و الممارسة و خاصة عند تغییر أشكال التدریس سواء بإظهار أهدافها أم بمراعاة 
.كفاءات المتعلم

حسب ما هو موجود في مقارنة نتائج البحث و نتائج الدراسات فیمكن القول أن هذه الفرضیة تحققت،
و تفسیر هذه النتائج حسب رأي الباحث أن األساتذة و المربین في . األخرى التي ال یمكن التطرق إلیها لكثرتها

حیث یعطون ...  الثانویات یقومون ببذل جهد كبیر خاصة في التدریس بالكفاءات مقارنة بالمقاربات األخرى 
ألهمیة لتصحیح و إحداث تغییر خاصة إلظهار كفاءات التالمیذ القاعدیة و التي یجب الوصول إلیها في ختام ا

.الدورة لنشاط ریاضي معین
و هذا كله یكون بصفة طبیعیة، حیث إحداث التغییر بین مرحلة ماضیة و المرحلة الحالیة، في التعلیم یكون 

مي إلى دفع و تحفیز و خاصة تشجیع التالمیذ لبذل الجهد و المشاركة في بإحداث صورة ذات صبغة تربویة تر 



سبیل إحداث الوثبة المثالیة إلظهار ما هو مكمون عندهم من كفاءات و سلوك بیداغوجي الذي یعطي الصورة 
.الحقیقیة للفرد

:مناقشة نتائج البحث في الضوء الفرضیة الثانیة. 1-3
التي ترمي إلى معالجة االختالف الموجود بین أشكال التغذیة الرجعیة و المقارنة إن تحلیل نتائج الجداول 

ترمي إلى وجود اختالف بین مختلف التغذیة الرجعیة للمربي في تحفیز السلوك البیداغوجي للتالمیذ، و هذا 
).جماعي أو فردي(باختالف طبیعة النشاط المدرس 

، وجدت جلها موجبة حیث كانت المقارنة و هذا بالتحدید )لنسب المئویةبین ا(فالنتائج المقارنة سواء كانت عامة 
بین أبعاد التغذیة الرجعیة أي بعد ببعد، ترمي لوجود االختالف في تحفیز السلوك البیداغوجي للتالمیذ ذلك 

حیث نرى أین یوجد تباین فیما یخص إعطاء أشكال . باستعمال مختلف التغذیة الرجعیة، من نشاط إلى آخر
.التحضیر باستخدام الدفع و التشجیع

، كان بالتغذیة الرجعیة )كرة السلة(فاستعانة المعلمین لتحفیز تالمیذهم خاصة في األنشطة الجماعیة 
) الجماعیة(التوضیحیة اإلعالمیة و كذا في بعض األحیان بالبسیطة الموجبة، أي كانت في هذه الطبیعة للنشاط 

في النشاط الفردي حیث كان جل األشكال ترمي كذلك باالستعانة بالتغذیات الرجعیة یستعمل المعلمین أشكال
.البسیطة بشكل كبیر، ثم تأتي ذات صبغة إعالمیة و توضیحیة

و اآلخرون ) دریوش(Drioucheو هذا ما جعلنا نقول إلى حد التحفظ أننا وجدنا االختالف لنتائج دراسة 
.1991و آخرون عام ) ج.كارلي(G. Carlierاسة و اتفاقنا بدر 1993عام 

اإلعالمیة، التوضیحیة، (فحسب رأینا یرجع استخدام و اهتمام المعلمین بهذه األشكال من التغذیات الرجعیة 
ربما إلى ضعف المستوى التعلیمي للتالمیذ أو كما كان مستوى التالمیذ یرمي إلى ) الخ ... ذات تشجیع، إرشادیة 

. ألنهم من سنوات األولى ثانوي) مرحلة التعلم(مج تعلیمي برنا
أما حول اختالف استعمال هذه التغذیات الرجعیة فهي ترمي للهدف التي تتمیز به هذه األبعاد فمثال 

ال التغذیات الرجعیة البسیطة تهدف إلى موافقة أو عدم الموافقة على األداء الحركي، فكانت جلها تكون بنسب عامة 
إلى جانب اإلعالمیة و في بعض %) 60(بالمقابل تكون التوضیحیة تأخذ نسب عالیة تفوق %) 25(تفوت

.األحیان العاطفیة الموجبة خاصة في النشاط الجماعي
:مناقشة نتائج البحث في ضوء الفرضیة الجزئیة الثالثة.  1-4

فترات التنفیذ، نرى مقارنة بین المعلومات التي فمناقشة هذه النتائج في ضوء هذه الفرضیة، و التي تراعي
تحصلنا علیها بین فترة أثناء التنفیذ و بعد التنفیذ التالمیذ ألدائهم الحركي، كانت موجبة كذلك و هذا في كال من 
النشاطین المدرسین حیث وجود االختالف من حیث استعمال التغذیات الرجعیة لتحفیز السلوك البیداغوجي للتالمیذ، 

.و هذا باختالف فترة التنفیذ األداء الحركي
فمن جهة أخرى كانت النتائج ترمي إلى وجود استعمال عدید للتغذیة الرجعیة التوضیحیة خاصة أثناء التنفیذ 

و هذا في كال من النشاطین المدرسین فتأتي التغذیات الرجعیة، خاصة الموجبة مشكلة %) 56(ذلك بنسبة تفوق 
في زمن الكلي للفترة التي كانت ینفذ فیها األداء الحركي فمن %) 45(لیة في هذه الفترة أي تفوق كذلك نسب عا



هذا یمكن أن نقول حسب رأینا أن المعلمین یهتمون بالتغذیات الرجعیة ذات تعزیز و إرشادات خاصة أثناء مزاولة 
جعل التالمیذ یكلمون المهارة الحركیة المطلوبة التالمیذ أدائهم الحركي، ذلك بقصد تحفیزهم و المشاركة المستمرة و ت

.على أكمل وجه كذلك لتحسین نتائجهم و زیادة التطویر في التركیز و االنتباه
. أما في فترة بعد االنتباه من األداء الحركي، یكتفي المعلمین في تصویر فرص النجاح و الخطأ في األداء

بسیطة خاصة النافدة و الموافقة، فتكون في هذه الفترة تتفاوت نسب تؤول إلى ذلك باالستعانة بالتغذیات الرجعیة ال
.فهذا من رأینا، أن المعلمین ینشغلون إما بإعادة شرح األداء األول، أو یعیدون المرور إلى أداء آخر%). 40(

، فكانت هذه األخیرة ترمي ففي هذه الفترة، یتحلى التالمیذ بالسلوك االستفهامي، حول معرفة نتائج أدائهم
فهنا . إلى إعطاء المعلمون المعلومات حول مستوى االنجاز، فهذا یجعل التلمیذ یتعلم كیف یصحح أخطأ أدائه

تترتب بعض أشكال التوضیح و كذلك بعض المعلومات التقییمیة بصیغة عاطفیة و التي تؤثر على الجانب 
).            ة بالمشاركة و اكتساب الخبرة زیادة درجة تحفیزه للمواصل(المعرفي للتلمیذ 

:ما یضیفه هذا البحث- 2
و المتمثل في دراسة التغذیة الرجعیة للمربي و عالقتها بدرجة دافعیة , بعد التطرق لدراسة موضوع بحثنا هذا

تكمن , ج المتوصل إلیها التالمیذ أثناء حصة التربیة البدنیة و الریاضیة  في المرحلة الثانویة، و من خالل النتائ
, مساهمة هذه الدراسة بصفة عامة و إلى البحوث المختلفة في هذا المیدان التي أجریت في الجزائر بصفة خاصة 

:  یمكن تلخیص بعض النقاط الهامة فیما یلي 
.التعریف بأهم أشكال التغذیة الرجعیة للمربي خاصة في المرحلة الثانویة في الجزائر- 
.األهمیة ألشكال التعزیز و التشجیع لدفع و تحفیز التالمیذإعطاء - 
.استثارة الدافعیة للرغبة في االنجاز الحركي و المشاركة الفعالة- 
.إعطاء األهمیة الكبیرة للكفاءات التالمیذ و خاصة في كیفیة تحریكها لتصبح مرئیة أثناء الحصص- 
ما هو ایجابي مع إظهار شيء من الرضا في قبول أخطاء حث المربیین على ضرورة التغییر و إعطاء كل- 

.التالمیذ خاصة في سلوكهم البیداغوجي
.العمل على الربط اإلیجابي بین أشكال التغذیة الرجعیة للمربي ، و أبعاد السلوك البیداغوجي للتلمیذ- 
.التنویع في إبالغ التالمیذ بنتائج إنجازاتهم الحركیة في األنشطة - 
.ترام مراحل التنفیذ خاصة أثناء التصحیح و التدخل البیداغوجياح- 
.معرفة میول و اتجاهات التالمیذ إلى طبیعة النشاط خاصة للتعزیز و التشجیع- 
: ما یثیره هذا البحث من توصیات و مشكالت - 3

ي الدور األساسي لهذه المتغیرات إن دراسة التغذیة االرجعیة و عالقتها بدافعیة التلمیذ نحو التعلم الحركي، یعط
سواء بالنسبة للمربي أم التلمیذ ، و یكمن هذا الدور في المنظومة التربویة عامة       و في میدان النشاط البدني 
الریاضي خاصة، حیث یكون السند المعنوي لألساتذة المستقبل و كذلك المنبر البیداغوجي لدفع و تشجیع التلمیذ

. ابينحو اإلنجاز اإلیج



فیرى الباحث من الضروري النهوض بما یرمي لمصلحة التلمیذ، و خاصة السعي وراء تحفیزه بشتى أشكال 
التشجیع من طرف المربي، و على المربیین و األساتذة خاصة و عناصر الفعالة في التربیة الوطنیة عامة العمل 

: على النظر في التوصیات التالیة
ة تكمن في حث التلمیذ على المشاركة من خالل اإلمتنان بالمعلومات أن یعرف المربیون أن الضرور -

. كأشكال التغذیة الرجعیة) األساتذة(المنبعثة منهم 
.الزیادة في التدخالت البیداغوجیة و هذا في سبیل تحریك التلمیذ نحو التطور و إبداء السلوك السوي-
.ذ، و معالجتها كالسلوك الغیر مرغوب فیه  النظر في السلوكات التي لیس لها عالقة بأداء  التالمی-
. العمل على تحفیز التالمیذ بالتصحیح و زیادة المعلومات للفهم و التوضیح-
.الضرورة الملحة على إبالغ التالمیذ بكل ما یصدر من أفعال و سلوك خاصة الفوریة    أو البعدیة-
و السلوك البیداغوجي ) األبعاد( دائهم حث األساتذة على التحفیز الفعلي و الفعال للتالمیذ بربط أ-

.للتالمیذ

: و إتماما لما هو سبق ذكره في هذه الدراسة و تكملة ، نوصي ببعض النقاط و التي تكون كالتالي
.القیام بدراسة علمیة، بما هو له عالقة بمستوى التالمیذ-
.التعمق في دراسة األبعاد النفسو االجتماعیة للتغذیة الرجعیة للمربي-
دراسة مقارنة بین التغذیة الرجعیة المباشرة الموجبة من حیث الدافعیة في تطویر القدرات و الكفاءات -

.الفردیة للتالمیذ
.إجراء دراسة تحلیلیة لسمات شخصیة المربي و عالقتها بإرسال التغذیات الرجعیة أثناء الدرس-
.ذات عاطفةالمقارنة بین المربیین و المربیات فیما یخص بالتغذیة الرجعیة-

. و في األخیر، یبقى هذا البحث نسبي و قابل لتغییر النتائج حسب ظروف المیدان و كذلك طبیعة العینة



الخاتمة



: الخـاتمـة
ثانویة، و هذا موضوع بحثنا یرمي لدراسة التغذیة الرجعیة للمربي و عالقتها بدرجة دافعیة تالمیذ المرحلة ال

في حالتي التدریس بالمقاربة بالكفاءات و بین بیداغوجیة األهداف، فهو في محتواه العام یتناول أشكال التغذیة 
الرجعیة للمربي التي كانت حافزا لدفع التالمیذ إلبداء سلوكهم البیداغوجي و التي لها االنعكاس على نجاح المربي 

. ألحسن خاصة في اإلنجاز   و زیادة أدائه الحركي أثناء الحصص التعلیمیةفي دفع و تغییر سلوك التلمیذ نحو ا
و كذلك )      التحلیل النظري( فعن طریق االستعانة بالدراسة التحلیلیة التي قمنا بها في هذه الدراسة 

الباحث یعطي التحلیل الخاص بالنتائج المتوصل إلیها و مقارنتها بالدراسات المرتبطة التي عرضناها ، حیث جعل 
اإلشكالیة المصاغة من قبل، و ذلك بمعرفة اختالف في أشكال التغذیة الرجعیة للمربي و درجة تحفیزها للتالمیذ، و 
هذا بإدخال المتغیرات، سواء نوعیة المقاربة المستعملة         في التدریس ، أم طبیعة النشاط و فترات تنفیذ األداء 

. الحركي للتالمیذ
ا بعد التأكد من خالل الفروض و كذلك معرفة النتائج التي آلت إلیها الدراسة  سمحت لنا هذه و لقد توصلن

: الدراسة بالوصول إلى أنه
یوجد اختالف كبیر بین أنواع التغذیات الرجعیة من حیث التحفیز و دافعیة التالمیذ -

ة نشاط المدرس    و كذلك نحوتعلم األداء الحركي ، فیتجلى هذا االختالف بوجود االختالف في طبیع
باختالف فترة تنفیذ األداء الحركي للتالمیذ ، و خاصة باختالف المقاربة المستعملة  و التي تكون 

. اإلطار البیداغوجي للمربي ، و التي كانت األغلبیة للمقاربة بالكفاءات
یتجلى هذا بوجود یوجد اختالف في تحفیز التالمیذ أثناء حصص التربیة البدنیة و الریاضیة ، حیث-

درجة تحفیزه (اختالف في إبدائهم بسلوكهم البیداغوجي، و تختلف أبعاد هذا األخیر من حیث دافعیتهم 
. ، و هذا باختالف طبیعة نشاط المدرس و كذلك فترات تنفیذ أداء حركي ما) لیظهر

السلوك البیداغوجي و كذلك وجود فرق بین العالقة الموجودة بین أبعاد التغذیة الرجعیة مع أبعاد -
.للتالمیذ، و هذا باختالف كل من طبیعة النشاط و كذا فترة التنفیذ

خاصة ( إال أنه توصلنا من خالل هذا البحث، إلى أنه یوجد تراجع من حیث نسب و تواتر المعلومات  
تي عرضناها في الجانب عند المعلم الجزائري مقارنة بالنتائج التي وجدت من قبل، و ال) المتعلقة بالتغذیة الرجعیة

فحسب رأینا فإن هذا الركوض و االنخفاض له صلة مباشرة بالتكوین البیداغوجي، و كذلك العوامل . النظري
، و كذلك التغییر المفاجئ للمقاربات التعلیمیة بدون مراعاة الجانب ...) اجتماعیة، مادیة، ثقافیة (الشخصیة للمعلم 

. المعرفي للمربي
ث و توصیة معلمي التربیة البدنیة و الریاضیة بضرورة إخطار التالمیذ بكل أعمالهم ، و و لهذا فیمكن ح

خاصة مجمل سلوكهم البیداغوجي، إضافة إلى هذا استعمال أشكال التعزیز و التشجیع خاصة أثناء فترة أدائهم 



إنجاح المسار البیداغوجي، و و بالتالي تكون عملیة المعلم التربویة تكتسي طابع التعاون في . الحركي لمهارة ما
. ذلك بنشر الدافعیة و التحفیزعند المتعلمین لزیادة طلب المعرفة

و البد من ذكر أن هذا البحث یقتصر حسب ظروف إجرائه، فیبقى كذلك مفتوح وواسع المجال للبحث و التعمق في 
ریس و عالقتها بدرجة تحفیز التالمیذ كدراسة أسالیب التد: دراسات أخرى في المستقبل، ذلك بإدراج متغیرات أخرى 

أثناء حصص التربیة البدنیة و الریاضیة، أو بإدخال كذلك تعدیالت من حیث طریق الصیاغة و التي نقترحها 
.   كدراسة مستقبلیة مع مراعاة جنس التالمیذ و المستوى التعلیمي
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